
13ORKIDEALEHTI 4 / 2019

KUUKAUDEN ORKIDEA                   HEINÄKUU 2019

Ostin Vanda ustiin 2014 saksalaiselta 
tarhalta, vaikka en tiennyt lajista en-
nestään mitään. Vanda kasvoi pienessä 
mustassa muoviruukussa, mikä myös 
näytti oudolta. Annoin sen olla ”ko-
keeksi” ruukussaan, tein kasville vain 
tilaa vandalasikkooni. Eikä aikaakaan, 
kun vandan varresta alkoi kasvaa lähes 
sormenpaksuisia, valkonukkaisia, joka 
suuntaan sojottavia juuria. Luonnossa 
juurten pituudeksi on mitattu alun tois-
ta metriä. Juuria pitää varoa, sillä niiden 
katkeaminen hidastaa huomattavasti 
vandan kasvua. Kahden vuoden kulut-
tua vandaan kasvoi lyhyt kukintovarsi, 
johon avautui neljä kukkaa. Muut nu-
put kuivuivat. Kesällä 2019 kasvi kukki 
toisen kerran, nyt näyttävämmin, mutta 
tälläkin kertaa kaksi nupuista kuivui.

Vanda ustiin vaahtokarkeilta näyttävät 
nuput poksahtelevat nopeasti auki. Kuk-
ka on aluksi kermanvärinen, muuttuen 
vähitellen kullankeltaiseksi. Kukan huuli 
on nätisti punattu magentanpunaisella. 
Tuoksua kukissa pitäisi olla, vaikka en 
ole sitä tunnistanut. Ehkä ne tuoksuvat 
vain jonakin tiettynä aikana vuorokau-
dessa?

Vanda ustii oli aiemmin luokiteltu 
V. luzonican variaatioksi immaculata. 
Vuonna 2000 sen kuvasivat itsenäiseksi 
lajiksi A. Gomalco Jr., A. de Leon Cla-
ustro ja Pompeyo de Mesa � lippiiniläi-
sen orkideayhdistyksen vandajulkaisus-
sa Waling-Waling Review. Tyyppilaji oli 
kerätty Luzon-saaren keskiosasta 1250 

metrin korkeudelta ja sitä säilytettiin 
Aasian vanhimman, 1611 perustetun 
yliopiston tiloissa. Laji nimettiin yliopis-
ton nimen alkukirjainten mukaan (Uni-
versity of Santo � omas): Vanda ustii.

Luonnossa laji saa kasvillisuuden sii-
laamaa valoa, eikä kestä suoraa aurin-
gonpaistetta. Kesäisin lämpö vaihtelee 
23–26 asteeseen, öisin on 6–12 astetta 
viileämpää. Ilmankosteus on kuivem-
panakin aikana yli 80 %. Sadekaudella 

heinä–elokuussa vettä sataa luonnossa 
yli metrin, joten kosteuskin on yli 95 %. 
Tällaisiin lukemiin ei lasikossani ylletä, 
mutta eipä tuo näytä pahemmin vandaa 
haittaavan. Kuitenkin on otettava huo-
mioon tärkeä asia: vaikka vanda tarvit-
see kostean ilman, sen juuret mädänty-
vät seisovassa vedessä. Hoito on paljolti 
taiteilua kastelun kanssa, sillä kuivaksi-
kaan kasvia ei saisi koskaan päästää.
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