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  K U U K A U D E N  O R K I D E A                                             T O U K O K U U                        

Brasiliassa kasvavat enti-
set leeliat, nykyiset kat-
leijat C. cinnabarina ja 
C. harpophylla ristey-

tettiin Charlesworthin tarhalla 
ja rekisteröitiin 1902 nimellä 
Cattleya (Laelia) Coronet. Var-
sinainen suosikkikasvi saatiin, 
kun C. Coronet risteytettiin 
Meksikon keskiosassa kasvavan 
Guarianthe aurantiacan kans-
sa. Näin syntynyttä Cattlianthe 
Chit Chat -risteymää on silloin 

tällöin myynnissä kukkakaupois-
sa ja marketeissa. Oma kasvini on 
ostettu maaliskuussa 2007 Van-
taan Backaksen orkideapäiviltä.

Kuvaus
Cattlianthe Chit Chat on kak-
silehtinen. Lähekkäin kasvavat 
vuosiversot ovat kapeat ja 25 
senttiä korkeat, lehdet ovat 20 
senttiä pitkät ja 5 senttiä leveät. 
Edellisvuotisen verson tyvel-
tä kasvaa keväällä 1–2 versoa. 

Kun versot loppukesällä ovat 
valmistuneet kasvaa lehtien 
keskelle nupputuppi. Kasvi le-
päilee usean kuukauden ajan: 
vasta tammikuussa nuput alka-
vat näkyä suojuslehtien lävitse. 
Kukat avautuvat helmikuun al-
kupuolella ja kestävät 3–5 viik-
koa. Kaikki kukat eivät avaudu 
samanaikaisesti, joten kukintaa 
kestää kaksikin kuukautta. Ku-
kat ovat pieniä, halkaisijaltaan 5 
senttiä, kukintovarressa on 4–7 
kukkaa. Kukat ovat avautues-
saan vaalean oransseja, mutta 
väri voimistuu ajan kuluessa.

Kasvatus
Cattlianthe Chit Chat kasvaa 
länsi-ikkunalla. Se ei kuiten-
kaan ole suorassa auringossa, 
sillä omenapuu varjostaa ke-
säisin. Parin viime vuoden ajan 
kasvi on ollut noin 20 asteen 

Cattlianthe Chit Chat
H E H K U VA A 
O R A N S S I A

tasalämmössä, ilman lisävaloa.
Sitä ei ole viety ulos kesäisin, 

silti se on kukkinut vuosittain. 
Kasvuaikana ruukku upotus-
kastellaan kahden viikon välein. 
Lepoaikana kastellaan niukasti, 
mutta kasvualustan ei anneta 
kuivua rutikuivaksi. Kuivan 
huoneilman vuoksi kasvin juu-
ria sumutetaan 2–3 kertaa upo-
tuskastelujen välissä. Kasvu-
kaudella sekä sumutetaan että 
kastellaan lisäksi kannulla 1–2 
kertaa viikossa. Ravinnetta on 
annettu melkein joka upotus-
kastelukerralla, talviaikaan puo-
let suosituksesta. Ravinteena on 
viime vuosina ollut Rain Mix.

Kasvi on istutettu pariin ker-
taan, silloin kun kasvutila ruu-
kussa on loppunut. Istutusma-
teriaalina on käytetty männyn-
kaarnarouhetta, hiiltä ja kuivia 
tammenlehtiä. ZOJA PIENIMÄKI

Mitä syntyy, kun 
kolme oranssia 
katleijaa risteytetään 
keskenään? Tietenkin 
hehkuvanoranssi 
katleija, joka kukkii 
pitkään.
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