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Kotiseutu
Kasvi on risteymä, siten sitä ei tavata
luonnossa. Cymbidiumien luonnonlajit
kasvavat Aasiassa, Uudessa-Guineassa ja
Australiassa.

Kukinta-aika
Cymbidium Lilian Stewartin nuppu kehittyy
loppukesällä tai alkusyksyllä rajun kuivan
kauden jälkeen. Kasvi kukkii 1–3 kuukautta
tammikuun ja kesäkuun välillä; talvella
alkanut kukinta saattaa jatkua jopa
alkukesään.

Hoito-ohjeet
Keväällä kukinnan jälkeen kasvia vain sumutetaan, ja varsinainen kastelu aloitetaan vähitellen. Kun yöt ovat
lämmenneet kesäkuun puolivälissä, kasvi kannattaa viedä ulos puolivarjoisaan paikkaan. Yöhalloja on kuitenkin
varottava, sillä ne tyrehdyttävät alkaneen kasvun ja haittaavat muutoinkin kasvukauden kasvua. Auringonpaahde
polttaa lehdet.
Heti kasvuunlähdön jälkeen aloitetaan voimakas lannoitus esim. kanankakalla ja sokeriliuoksella. Kesällä
kastellaan runsaasti, mutta juuria ei saa jättää seisomaan vedessä. Aluslautasen voi kääntää ylösalaisin ruukun
alle, jotta ylimääräinen kasteluvesi valuu ruukusta pois. Syksyllä kasvin annetaan olla täysin kuivana 1–2 viikon
ajan, jonka jälkeen kasvi nostetaan sisälle viileään. Tässä vaiheessa nuput voivat olla jo näkyvissä. Talvella
kasvia pääasiassa vain sumutetaan; satunnaisella kastelulla on tavoitteena pitää kasvualusta lievästi kosteana.
Cymbidium Lilian Stewart pärjää suhteellisen niukassa valossa, mutta kukinnan kannalta on edullista antaa
talvella lisävaloa.

Kasvualusta
Kasville sopii multava mutta kohtalaisen hyvin vettä läpäisevä kasvualusta. Sopiva kasvualusta saadaan, kun
tavalliseen kukkamultaan sekoitetaan kaarnapalasia, styrox-palasia, hieman hiekkaa, 0,5–3 cm:n kokoisia
ruukunpalasia jne. Tämä isokokoinen Cymbidium kannattaa istuttaa esim. 10 litran muoviämpäriin.

Lisääminen
Cymbidium Lilian Stewart '99 f 735' on isokokoinen, tilaa vaativa näyttävä orkidea. Kasvi voidaan jakaa kukinnan
jälkeen. Jakaminen kannattaa tehdä vasta, kun kasvi ei enää mahdu ruukkuunsa tai kasvualusta on mennyt
huonoksi. Kasvin jakaminen ja juurten erottaminen voi olla hieman hankalaa. Jakopalat istutetaan kasvunvaran

takia väljiin ruukkuihin, jotta niitä ei tarvitsisi istuttaa joka vuosi uudelleen.

Tuholaiset
Tuholaisista ei ole suurta vaivaa. Suurimpia haittoja aiheuttavat kirvat nuppuvaiheessa. Kasvilla voi olla jonkin
verran myös villakilpikirvoja.
Cymbidium Lilian Stewart on selviytynyt syyskuun lopun 6–7 asteen yöpakkasesta vuonna 1999. Pakkasyö
aiheutti kuitenkin uusien pseudobulbien tuhoutumisen, ja kukkimattomuuden vuonna 2001 ensimmäistä kertaa
vuoden 1993 jälkeen.

