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Alkuperä

Dendrobium Cassiope on Dendrobium
nobile n ja D. moniliforme n risteymä.
Molemmat vanhemmat ovat kotoisin
Aasiasta. D. nobile kasvaa Pohjois-Intiasta
Etelä-Kiinaan ja Taka-Intiaan ulottuvalla
alueella, ja D. moniliforme on kotoisin Itä-
Aasiasta (Kiina, Taiwan, Korea ja Japani). D.
moniliforme lla on noin 4 cm:n kokoiset,
yleensä valkoiset kukat; D. nobile lla kukat
ovat suurimmillaan 7 cm ja vaihtelevan
värisiä.

Kuvaus

Dendrobium Cassiopella on jäykät versot,
joissa noin 10 cm:n pituiset lehdet ovat
vuoroittain. Kasvillani versot ovat yleensä
noin 40 cm pitkiä. Kasvi kukkii vanhoista
versoista, joista useimmat lehdet ovat
pudonneet, mutta kukat voivat ilmestyä
myös lehdellisiin versoihin. Useimmiten nuput ilmaantuvat vanhoihin versoihin siinä vaiheessa, kun uudet versot
ovat kasvaneet täyteen mittaansa. 4–5 cm:n suuruiset kukat ovat tähtimäiset ja sirot, ja huulen tyvi on väriltään
tumman purppuranpunainen. Yhdestä silmusta kehittyy yleensä 2–4 kukkaa. Kukinta-aika vaihtelee, mutta
useimmiten se on syksyllä tai talvella.

Hoito-ohje

Dendrobium Cassiope on helppohoitoinen ja sopii aloittelijalle. Kesällä se pidetään tasaisen kosteana ja
mahdollisimman valoisassa paikassa, kuitenkin niin että lehdet eivät pala auringossa. Sen voi viedä ulos, mutta
minulla se on yleensä ollut viherhuoneessa, jossa lämpötila vaihtelee kesällä 15:sta yli 30°C:seen. Talvella
valoisa ja viileähkö paikka on suotava. Olen kasvattanut D. Cassiopeta talvella 16–20°C:n lämpötilassa ja myös
viileämmässä (10–18°C). Molemmissa olosuhteissa se on kukkinut hyvin. Toisinaan kukinta on alkanut jo ennen
kuin kesälämpötilat laskevat. Versojen valmistuttua kastelua vähennetään, mutta kasvia ei tarvitse kuitenkaan
kiusata veden puutteella kuten D. nobile a. Ilmajuuria kasvaa usein runsaasti kasvin tyvelle, ja ne pitävät
suihkutuksesta.

Kasvualusta ja lannoitus

Kasvualustana olen käyttänyt männyn kaarnaa aika hienona rouheena, grillihiiltä ja kevytsoraa. Pohjalle laitan
salaojitukseksi ruukunpaloja, hiiltä tai lekasoraa. Lannoitan orkidealannoitteella 1–2 viikon välein kesällä, mutta
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talvella lepoaikana en lannoita. Kun uudet versot aloittavat kasvunsa, on taas lannoituksen aika.
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