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K U U K A U D E N  O R K I D E A                                              H E L M I K U U       

Pieni, kullankeltaisena kukkiva Onci-
dium cheirophorum kasvaa epifyyt-
tinä 700–1000 metrin korkeudella 
Meksikon Chiapasin osavaltiosta 

Kolumbiaan.
Oncidium sotoanum tunnetaan parem-

min nimellä O. ornithorhynchum, jota on 
kauan pidetty asuinhuoneissa viihtyvänä, 
helppona orkideana. Se kasvaa epifyytti-
nä 890–1700 metrin korkeudella sade- ja 
tammimetsissä, jotka ovat viileitä ja melko 
kosteita koko vuoden. Kasvualue ulottuu 
Meksikon eteläosasta Guatemalan, El Sal-
vadorin ja Nicaraguan kautta Costa Ricaan. 

Kuvaus
Oncidium Twinklen viehätys perustuu run-
saisiin, hyväntuoksuisiin kukkiin, kompak-
tiin kokoon ja viihtymiseen asuinhuoneissa.

Kukat ovat kooltaan 1–1,5 cm, kehälehdet 
ovat kääntyneet taakse, jolloin huuli nystyi-
neen tulee hyvin esille. Värejä on useita: pu-

Oncidium Twinkle
Oncidium Twinkle on 1958 rekis-
teröity Oncidium cheirophorumin 
ja O. sotoanumin risteymä. Se on 
ollut pitkään suosittu, ja sitä on 
usein myynnissä puutarhaliik-
keissä ja marketeissa.

nertava (Red Fantasy), valkoinen (Fragran-
ce Fantasy), keltainen (Chian-Tzy Golden) 
ja punaruskeakeltainen (Cinnamon).

Hennot kukintovarret kehittyvät hitaas-
ti loppukesällä soikeiden, 3–4 sentin kor-
kuisten varsimukuloiden alimman ja/tai 
toiseksi alimman tukilehden tyvestä. Noin 
30 cm pitkiin kukintovarsiin kasvaa 10–12 
lyhyttä haaraa, joihin kasvaa useita nuppu-
ja. Kukinta kestää lämpötilasta riippuen 4–6 
viikkoa.

Uudet versot kasvavat keväällä varsimu-
kuloiden tyveltä. Lehdet ovat ohuita, 25 
cm pitkiä, 2,5 cm leveitä ja heleän vihreitä. 
Ohuita juuria on paljon. Risteymä kasvaa 
ajan myötä tiiviiksi ja reheväksi.

Kasvatus
Keväällä ja kesällä Oncidium Twinkle tyytyy 
normaaliin huonelämpöön, mutta talvella 
kukinnan jälkeen on hyväksi yölämmön 
lasku. Kesäulkoilu juhannuksen jälkeen 
puolivarjossa saa aikaan tukevaa versojen 
kasvua, kunhan kastelusta huolehditaan. 
Syyskuussa yölämmön pudottua kymme-
neen asteeseen kasvi tuodaan sisälle, ja var-
simukuloiden saavutettua täyden kokonsa 
voidaan odottaa kukkavanojen kehittymis-
tä. Ilmankosteuden lisääminen sisätiloissa 
ja ulkoilman luonnollinen kosteus sekä 

päivä- ja yölämpötilojen vaihtelu ovat aina 
eduksi.

Kolme eriväristä Oncidium Twinkle -ris-
teymääni kasvavat pienissä, hyvin salaoji-
tetuissa muoviruukuissa. Kasvualustana 
on keskikokoisia männynkaarnapaloja 
sekä perliittiä kuohkeuttajana ja kosteu-
den pidättäjänä. Tasaisemman kosteuden 
aikaansaamiseksi kasvualustan pinnalla on 
ilmavasti kerros tuoretta rahkasammalta. 
Joskus myös suihkuttelen rahkasammalen 
kosteaksi, jolloin kasvualustan pinta pysyy 
kasvaville uusille juurille otollisena. Tällä 
ehkäistään korppukuivan ja märän vuorot-
telua, jota kasvi ei siedä.

Varsinkin keväällä auringonvalon li-
sääntyessä kasvi pitää suojata suoralta ja 
kuumentavalta säteilyltä. Syys–lokakuussa 
kukintovarsien kehittyessä sekä nuppujen 
kehittymis- ja avautumisvaiheessa on lisä-
valoista on suuri hyöty. Silti nupuista putoi-
lee aina osa pois eivätkä kaikki nuput jaksa 
avautua.

Kasvukauden aikana lannoitus ja etenkin 
raikas ilma ja tuuletus saavat kasvin piristy-
mään ja tanakoitumaan.
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