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  K U U K A U D E N  O R K I D E A                                            M A R R A S K U U            

■
Oncidium sotoanum on tutumpi ai-
kaisemmalla nimellään O. ornitho-
rhynchum. Sitä on meilläkin pidetty 

asuinhuoneissa viihtyvänä, helppona orki-
deana. Meksikon kasveja tutkinut Miguel 
Ángel Soto Arenas huomasi 1990, ettei         
O. ornithorhynchumin Pariisissa säilytettä-
vä herbaarionäyte vastannut saman nimis-
tä lajia, joka kasvaa epifyyttinä 800–1700 
metrin korkeudella sade- ja tammimetsissä 
Meksikon eteläosasta Guatemalan, El Sal-
vadorin ja Nicaraguan kautta Costa Ricaan. 

Oncidumnia 
Kutoo ’Little Cherry’
NUKET KARUSELLISSA

Oncidium-suvun orkideoita on 
usein kuvattu sanoilla ”tanssivat 
nuket”. Risteymän Oncidium 
sotoanum × Tolumnia variegata 
kukkien on helppo kuvitella 
olevan karusellin pyörteissä, 
helmat hulmuten.

Niinpä laji nimettiin 2010 O. sotoanumiksi 
kunnioittamaan traagisesti kuolleen Soto 
Arenasin muistoa.

Oncidium-suvun pienet ns. equitant-lajit 
erotettiin 1986 Guido Braemin ehdotukses-
ta omaksi suvukseen Tolumnia. Nämä kas-
vavat ohuilla puiden oksilla ja ovat useim-
miten kotoisin Karibian saarilta.

Kuvaus
Oncidumnia Kutoo on perinyt kumman-
kin suvun hyviä ominaisuuksia. Se on to-
lumnioita napakampi, mutta oncidiumeja 
pienempi. Valkoiset juuretkaan eivät ole 
aivan niin hennot kuin yleensä tolumni-
oilla. Risteymän tiiviisti lähekkäin kasvavat 
varsimukulat eivät yritä oncidiumien lailla 
kavuta ylöspäin. Ne ovat noin 5 sentin pi-
tuiset, niiden päästä kasvavat voimakkaan 
vihreät lehdet ovat 15–20 sentin pituiset. 
Kukat ovat suuret ja värikkäät, ne myös 
kestävät pitkään. Tolumnian kukintovartta 
kielletään katkaisemasta, sillä siihen saattaa 

myöhemmin tulla uusia kukkia. Sen sijaan 
tämän risteymän kukintovarsi on johdon-
mukaisesti kuihtunut kukinnan jälkeen.

Kasvatus
Oma kasvini tuli yhteistilauksessa Kargelta 
2013. Se oli istutettu 5 sentin muoviruuk-
kuun, pelkkään sammaleeseen. Siinä se on 
edelleenkin ja mahtuu olemaankin vielä pa-
rin vuoden ajan. Sammal on helppo pitää 
kosteana, ei litimärkänä, kun muoviruukku 
on keraamisen suojaruukun sisällä. Kastelu 
onkin avainasia, joka hoitajan pitää opetel-
la, sillä liian märkänä pidetty kasvi kuolee 
nopeasti. Atsalean, syklaamin ja miltonioi-
den ikkunalautakasvatuksen hallitseva on-
nistuu myös tämän lajin kanssa loistavasti. 
Helpointa kasvatus on kuitenkin lasikossa, 
jonka korkea ilmankosteus helpottaa hen-
non juuriston urakkaa.

Risteymän valon tarve ei ole kovin suuri, 
mutta ellei kasvi kuki, valon lisääminen 
auttaa.              Teksti ja kuva OILI PENTINSAARI


