
ORKIDEALEHTI 6/2016 27

K U U K A U D E N  O R K I D E A                                              J O U L U K U U

■Cattleya sincorana kasvaa epi- tai li-
tofyyttinä 1100–1300 metrin korkeu-

della Brasilian Bahían Serra de Sincoran 
vuoristossa, C. walkeriana Brasilian keski-
osissa 2000 metrin korkeudella. Valoa on 
kummankin kasvupaikoilla paljon, päivän 
ja yön lämpötilojen ero sekä ilmankoste-
us ovat suuria. Kuitenkin risteymä tulee 
toimeen huoneenlämmössä, vaikka hyvin 
kukkiakseen sen tulisikin saada olla kesät 
ulkona. 

Varsinkin C. walkeriana on hyvin 
muunteleva laji, joten myös risteymissä 
on eroja. Meillä on vuosia kasvatettu Hans 
Christiansenin näyttelyihimme tuomaa 
risteymää, jolle on annettu tuttavallinen 
lajikenimi ’Fredensborg’ Christiansenin 
kotipaikan mukaan. Oikeasti risteymä 
kuitenkin tunnetaan nimellä ’Kahori’.

Varsinkin Brasiliassa on innostuttu 
jalostamaan risteymää uudelleen valit-
semalla esivanhemmiksi suurikukkaisia, 
runsasmuotoisia yksilöitä. Näin risteymän 
kasveista on tullut näyttävämpiä ja runsas-
kukkaisempia kuin mitä 1984 rekisteröity 
risteymä oli alkujaan.

Kasvatus
Zoja Pienimäki kertoo hankkineensa 
kasvinsa vuoden 2014 kevätbasaarista toi-
selta harrastajalta, joten se on jo pitkään 

Cattleya Love Knot on kahden 
Brasiliassa kasvavan pienen 
katleijan 1984 rekisteröity liitto 
(love knot = rakkauden solmu). 
Risteymässä ovat Cattleya 
sincorana × Cattleya walkeriana, 
jotka kasvavat    haasteellisissa 
oloissa. Silti risteymää pidetään 
ikkunalla helposti kasvavana 
katleijana.

Suomessa kasvatettua kantaa. Risteymä 
on pieni: varsimukulan ja lehden korkeus 
on yhteensä 10–15 senttiä. Katleija kukkii 
uuden verson valmistuttua, jolloin kukin-
tovarteen avautuu 1–3 kukkaa. Kukat ovat 
suuret kasvin kokoon nähden ja ne tuok-
suvat miedosti. Tänä syksynä kasvissa oli 
kolme kukkivaa versoa.

Zojan katleija on ollut kesät kattoteras-
silla muovisuojassa, jolloin se on saanut 
iltapäivisin suoraa auringonpaistetta. 
Muun ajan vuodesta katleija on ikkunal-
la, talvisin valaisimen alla. Sitä kastellaan 
upottamalla hyvin miedossa ravinneve-
dessä kahden viikon välein. Aamuisin sen 
juuristoa sumutetaan kevyesti. Katleija on 
kukkinut kaksi kertaa vuodessa.              ■

Cattleya Love Knot
HEHKUU IKUISTA RAKKAUTTA

Teksti ja kuvat OILI PENTINSAARI Cattleya walkeriana ‘alba’

Cattleya Love Knot ‘Seto’ 
on ’Kahoria’ kookkaampi.

Cattleya Love Knot ‘Kahori’

Cattleya sincorana. Kuva VISA LIPPONEN


