suomenorkideayhdistys.fi

http://www.suomenorkideayhdistys.fi/index.php?p=alias-21

Suomen Orkideayhdistys ry - Odontoglossum Violetta von
Holm
MARRASKUU 2005

Odontoglossum Violetta von Holm
© Teksti ja kuvat Tuula Hulkkonen

Alkuperä
Odontoglossum-sukuiset orkideat ovat
viileänkosteiden sumumetsien epifyyttejä
Keski-Amerikasta, jossa ne kasvavat 1600–
3000 m:n korkeudella merenpinnan tasosta.
Odontoglossum Violetta von Holm -risteymä on
syntynyt seuraavasti: O. bictoniensen ja O.
rossiin hybridi O. Bic-ross risteytettiin edelleen
O. bictoniensen kanssa.
O. bictoniense on roteva, pystykasvuinen
orkidea, joka löydettiin 1835 Guatemalasta.
Euroopassa se kukki ensimmäisen kerran
Englannissa, Bictonissa, mistä johtuu Lindleyn
sille antama nimi. Tämän runsaskukkaisen lajin
sepalit ja petalit ovat tummanruskean ja
vihertävän kirjavat, sydämenmuotoisen huulen
väri vaihtelee luonnossa kalpeanpunaisesta
liilaan. Pienikasvuisella O. rossiilla on
valkohuulisia kukkia kukkavanassa vain
muutamia.

Kuvaus
Odontoglossum Violetta von Holm muistuttaa
paljon O. bictonienseä. Litteähkön, noin 6 cm:n
korkuisen bulbin kärjessä on 1–2 kapeata, noin
30 cm:n pituista lehteä. Tanakka 60–70 cm:n
pituinen kukkavana kasvaa bulbin tyveltä
tukilehden suojasta, ja siinä on tavallisesti
toistakymmentä kukkaa, jotka avautuvat
yksitellen. Kukka on noin 6–7 cm:n levyinen ja
samanlainen kuin O. bictoniensellä, mutta huuli
on kirkkaan puna-violetti.
Hankin tämän Odontoglossumin neljä vuotta
sitten, ja se on kukkinut vähintään kerran
vuodessa, yleensä loka-marraskuussa, ja
joinakin vuosina uudelleen keväällä.
Tuoksuttomat kukat kestävät viikkoja, ja koko
kukinta kestää pitkälti toista kuukautta.

Hoito
O. Violetta von Holm viihtyy parhaiten
suhteellisen viileissä olosuhteissa. Myyjän suosittamat lämpötilat ovat kesällä päivisin 22–23°C ja öisin 12–14°C,
talvella pari astetta alemmat, mutta kasvia voi kasvattaa hyvin myös huonelämpötiloissa.
”Violettani” on toukokuusta lokakuuhun lasikuistilla, jossa keskikesällä tuuletusikkuna on auki yötä päivää. Talvella
kasvini on olohuoneessa, jossa lämpötila laskee yöksi alle 20°C:n. Ilmankosteudesta huolehtii kostutin. Voimakas
auringonpaahde ei ole hyväksi, ja valaistuksen suhteen kasvia hoidetaan kuten Phalaenopsista.
Kasvukaudella tätä Odontoglossumia kastellaan aika runsaasti, vähintään kerran viikossa, eikä kasvualustaa saa
koskaan päästää rutikuivaksi. Kukinnan jälkeen, jos uutta versoa ei ole näkyvissä (ja varsinkin jos kasvi talvehtii
viileässä), kasvin voi pitää kuivempana. Kasvun aikana on muistettava sumuttaa ahkerasti ja mietoa lannoitetta
voi antaa pari kertaa kuussa. Kasvi pitää raikkaasta tuuletuksesta.
Kasvualustaksi käy karkeahko epifyyteille sopiva seos, jossa pääaineksena on männynkaarna. Uudelleenistutusta

suositellaan 2–3 vuoden välein. Jakotaimet alkavat kukkia melko pian. O. Violetta von Holm on luotettava kukkija
ja sopii hyvin aloittelijoille. Sitä on ollut viime aikoina myös saatavissa.

