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K U U K A U D E N  O R K I D E A                                             H E I N Ä K U U

Näin esitteli John Lindley Loddi-
gesin orkideatarhan Guyanasta 
tuoman kasvin vuonna 1842 
Edwards’s Botanical Registe-

rissä antaen sille nimen Oncidium nanum 
(lat. nanus = kääpiö). Sittemmin Oncidium-
suvun uudelleen järjestelyssä 2001 laji siir-
rettiin sukuun Trichocentrum (lat. tricho = 
karva, centrum = keskus), johon kuuluu 
nykyään yli 60 lajia.

Trichocentrum nanumin lehdet ovat pys-
tyssä sananmukaisesti kuin muulin korvat. 
Ne ovat 10–20 sentin pituiset, kovat ja nah-
kamaiset. Kukintovarsi on pysty tai hiukan 
nuokkuva, ja siihen avautuu useita parin 
sentin levyisiä kukkia. Kukinta-aika jatkuu 
keväästä syksyyn.

Kasvuolot
Trichocentrum nanum kasvaa trooppisen 
Amerikan pohjoisosissa Brasiliasta Vene-
zuelaan epifyyttinä kosteissa vuoristomet-
sissä merenpinnan korkeudelta 1400 met-
riin asti. Se viihtyy myös sitruuna- ja avo-
kadoviljelmien puissa. Alueen lämpötilat  
pysyttelevät melko tasaisina koko vuoden:  
200–800 metrin korkeudella on päivisin 

Trichocentrum 
nanum
”Hämmästyttävä pieni orkidea, jolla on erittäin näyttävä kukinto. Kasvin 
viehättävät lehdet ovat muulinkorva-tyyppiset, tummanvihreät ja niissä on 
punaisia pilkkuja. Kukintovarressa on useita kiiltäviä, vahamaisia kukkia, 
joissa on keltaisella pohjalla punaisia leopardikuvioita, huuli on kirkkaan 
keltainen. Kasvaa joko palikalla tai ruukussa. ”

noin 25 astetta, öisin viileimmillään kym-
menkunta astetta vähemmän. Sadetta tulee 
eniten touko–elokuussa, kuivempaa on jou-
lu–huhtikuussa.

Oma kasvini
Oma kasvini tuli Schwerteriltä nelisen vuot-
ta sitten. Se oli ruukussa, mutta siirsin sen 
palikalle, näin jälkikäteen ajateltuna vää-
rään asentoon, lehdet alaspäin. Palikalla se 
kasvoi ja kukki, mutta ajan kuluessa lakkasi 
viihtymästä – oletan, ettei se saanut olois-
sani tarpeeksi kastelua. Viimeisen vuoden 
se on kasvanut ruukussa kaarnan seassa ja 
kasvattanut reippaasti uusia lehtiä, mutta ei 
vielä kukkinut, ja uusin versokin on vielä 
keskentekoinen. 

Lasikossani lämpö nousee päivän mittaan 
valaisinten lämmittäessä 25–28 asteeseen, 
öisin viilenee alle 20 asteen. Ilmankosteus 
on 65–80 %. Lajin valontarve on kohtalai-
nen.

Kukkiessaan Trichocentrum nanum on 
näyttävä: kukkien ja lehtien väri muodos-
tavat vahvan  kontrastin. Kukat ovat tuok-
suttomat ja kestävät pitkään.
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