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Brassavola Little Stars
(Brassavola nodosa x Brassavola subulifolia syn. Brassavola cordata)
© Teksti ja kuva Mirja Vuorisalo

Alkuperä
Brassavola-sukuun kuuluu 17 Latinalaisessa Amerikassa
kasvavaa epifyytti- tai litofyyttiorkideaa, jotka risteytyvät
helposti lähisukulaistensa Cattleyojen ja Laelioiden kanssa.
Brassavola Little Stars -hybridin toisena vanhempana on
Brassavola nodosa, jonka levinneisyysalue ulottuu
Meksikosta Länsi-Intian saaristoon, Venezuelaan ja Peruun.
Siellä se on saanut lisänimen "Lady of the Night", sillä sen
valkoiset ja noin seitsemänsenttiset kukat tuoksuvat heti
auringonlaskun jälkeen voimakkaasti.
Toinen hybridin vanhemmista, Brassavola subulifolia (syn. B.
cordata), on kotoisin Jamaikalta. Sillä on pienemmät kukat
kuin B. nodosalla, mutta nekin tuoksuvat iltaisin.

Kuvaus
Brassavola Little Stars -hybridin noin neljäsenttiset kukat
ovat valkoiset ja tuoksuvat. Kapeissa bulbeissa on 1-3
kukkaa. Yksittäinen kukka kestää noin 3 viikkoa lämpötilasta
riippuen. Bulbit voivat kehittää kukkia vähän eri aikaan, joten
kokonaiskukinta voi kestää jopa 8 viikkoa.
Kasvi kukkii yleisimmin keväällä ja uudelleen syksyllä eikä tarvitse erityisempää lepoaikaa.

Kasvatus
Hankin kasvini Thaimaasta viisi vuotta sitten. Se oli istutettu maan tavan mukaan pieneen, halkaisijaan noin
kolmesenttiseen ruukkuun ilman minkäänlaista kasvualustaa. Kasvin neljä kapeaa bulbia olivat noin 4 cm:n
pituisia. Lisäsin ruukkuun muutaman kaarnanpalasen. Koska juuret olivat hyvät, uusia bulbeja kasvoi nopeasti.
Niinpä istutin sen pian kokonaisena reiälliseen saviruukkuun, ja ruukkujen väliin laitoin kookoskuitua ja
kaarnanpaloja.
Kasvi viihtyi eteläikkunalla ilman minkäänlaista varjostusta, kesällä kasvihuoneessa ja loppukesällä ulkona
auringossa. Kastelu tapahtui vesihanan alla tai upottamalla. Juuret kiertelivät ruukun ulkopuolella.
Ensimmäisen kerran kasvi kukki syksyllä kolmantena vuonna hankinnasta. Bulbit kasvoivat eri suuntiin, ja niin
lisäsin saniaiskuitulevyä ruukun ympärille. Juuret sitoivat sen nopeasti tiiviiksi palloksi.
Kun suurta kasvia oli vaikeaa enää kastella upottamalla, siirsin sen kasvihuoneeseen. Siellä se on menestynyt
yhtä hyvin ja kastelu on helpompaa: vettä kastelukannulla päältä ja sumutusta. Kesällä se saa laimeaa
lannoitusta.
Brassavola Little Stars kukkii yhtä helposti ikkunalaudalla kuin kaapissakin. Kaunis se on myös kukkimattomana.
Kasvin nimi Little Stars - pienet tähdet - kuvaa sitä erittäin hyvin.

