
ORKIDEALEHTI 5 / 202134

TEKSTI JA KUVA TEIJA HAAVISTO

Näinä vuosina puikkokämmekkäni on kasvanut ja 
kukkinut hiukan vaihtelevasti, mutta kokoa sille on 
kertynyt sen verran, ettei se enää oikein mahdu 
ikkunalaudalle. Ennen ikkunaremonttia sille oli help-
po löytää viileä ikkunalaudan nurkka talveksi, mutta 
uusien ikkunoiden myötä kovin viileää paikkaa sille ei 
enää kodistani löydy.

Olin kasvattanut D. chrysotoxumia sisätiloissa viime 
vuoden kesään (2020) asti. Yleensä kesäisin siihen 
kasvoi yksi tai kaksi uutta vuosiversoa. Päätin viedä 
sen parvekkeelle, jossa se ei koko kesänä kasvattanut 
yhtään uutta vuosiversoa. Kuinka ollakaan, kun otin 
kasvin sisään loppukesällä, aloitti neljä uutta vuosiver-
soa kasvunsa saman tien valmistuen vasta joulukuus-
sa. Nämä viimeiset vuosiversot olivat kooltaan noin 40 
cm: varsi 25 cm ja lehdet 15 cm. Puikulamaisen verson 
päähän kasvoi yleensä 5 tummanvihreää lehteä. 
Niiden tyveltä kasvavat kukkaversot. Viimeisimmän 
kukkaverson pituus oli noin 28 cm.

Ehkä tuo parvekkeella vietetty kesä sekoitti kasvin ”si-
säisen kellon”, koska yleensä se on kukkinut keväällä 

maalis–huhtikuussa. Toisaalta edellistalvena en pysty-
nyt tarjoamaan sille viileää paikkaa talvilevon aikaan.

Tänä vuonna kahden kukkaverson alut ilmaantuivat 
vasta kesäkuun alussa ja ensimmäisen kukkaverson 
kukat aukesivat juhannuspäivänä, toisen viikkoa myö-
hemmin. Kukinta oli varsin lyhytkestoinen, noin viikon 
verran. Ehkä helteen myötä päivisin 25 – 29 asteeseen 
kohonnut sisälämpötila lyhensi kukinta-aikaa.

Kukinnan jälkeen istutin kasvin uudelleen. Puikkokäm-
meköiden sanotaan viihtyvän pienessä ruukussa. Ehkä 
tämä oli ollut vähän liian pitkään samassa purkissa. 
Sen juuret olivat kasvaneet hyvin tiukaksi paketiksi, 
josta ei saanut yhtäkään kaarnan palasta irti juuria 
vahingoittamatta. Niinpä päätin siirtää vanhan ruukun 
muotoisen juuripaketin vain isompaan ruukkuun ja 
lisäsin ympärille uutta kasvualustaa.

Koska minulla ei ole tarjota sille enää hyvää kasvu-
paikkaa, päätin luopua siitä. Syksyn basaarissa se 
muutti toisen harrastaja hoiviin.
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Dendrobium chrysotoxum  
kasvoi suureksi

Ostin Dendrobium  
chrysotoxumin Currlinilta 
todennäköisesti vuoden 
2015 näyttelyssämme sen 
kullankeltaisten kukkien 
houkuttelemana. 
Sain ohjeeksi, että kasvi 
tarvitsee kuivan ja viileän 
talvilevon.


