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Guarianthe aurantiaca (Batem. ex Lindley) Dressler & W.E.
Higgins 2003
MAALISKUU 2005
syn. Cattleya aurantiaca (Batem. ex Lindley) P.N. Don 1840
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Kotiseutu
Laji esiintyy luonnonvaraisena alueella, joka ulottuu
Meksikosta Nicaraguaan. Tämä perinteisesti Cattleya
aurantiaca –nimellä tunnettu kasvi on hiljattain siirretty
uuteen sukuun Guarianthe.

Kuvaus
Kasvi on kaksilehtinen, bulbit ovat n. 15–38 cm pitkät. Kasvi
kukkii keväällä ja kukkia muodostuu 8–12 kappaletta. Kukat
ovat pieniä, halkaisijaltaan n. 2,5–4 cm. Väriltään ne ovat
kirkkaan oransseja, ja huulessa on usein punaista; myös
kelta- ja valkokukkaisia on tavattu. Monilla kannoilla on
taipumusta itsepölytykseen. Guarianthe aurantiaca kasvaa
samoilla alueilla kuin G. skinneri, ja Guarianthe x
guatemalensis -nimellä tunnetun kasvin (syn. Cattleya
guatemalensis) uskotaan syntyneen edellä mainittujen lajien
luonnonhybridinä.

Kasvatus
Guarianthe aurantiaca on helppo kasvatettava
ikkunalautaolosuhteissa, joten sitä voi suositella aloittelijoillekin. Oma kasvini aloittaa kukkimisen kevättalvella
helmikuussa. Kukkia siinä on 7–8 kerrallaan, ja ne kestivät lakastumatta v. 2004 täydet 7 viikkoa, joten se kukkii
pitempään kuin muut kasvattamani Cattleya-lajit. Kasvi kasvaa ikkunalla, jossa lämpötila on n. 20°C. Mitä
viileämmässä kasvi kukkii, sitä pidempään kukinta kestää, ja sen kirkkaampi on kukkien väri.
Kukinnan jälkeen kasvi lepää huhtikuuhun, jolloin uuden verson kasvu alkaa. Kukkatuppi kehittyy samaan aikaan
lehtien kanssa. Kun verso on kasvanut täyteen pituuteensa ja kun lehdet aukeavat, on kukkatuppi niiden välissä.
Kukkatuppi on alussa aina vihreän läpikuultava. Joillakin Cattleya-lajeilla se säilyy sellaisena siihen saakka,
kunnes nuput kasvavat siitä ulos, joillakin se säilyy vihreänä muutaman kuukauden ja alkaa sitten kuivua.
Guarianthe aurantiacan tuppi muuttuu vaalean paperimaiseksi ja läpikuultavaksi. Vaikka se näyttää kuivuneelta,
sitä ei pidä leikata pois. Kukat avautuvat 3–4 kuukauden päästä verson valmistumisesta (tai myöhemmin).
Verson valmistuttua vähennetään kastelua ja valmistellaan kasvia talvilepoon, mutta täysin kuivaksi sitä ei
päästetä. Kasvun aikana lannoitetaan n. 2 kertaa kuukaudessa, mutta sen jälkeen hyvin harvoin ja hyvin miedolla
lannoitteella tai ei lainkaan.
Kasvualustana käytän männynkaarnan, kalkitsemattoman kasvuturpeen ja rahkasammaleen seosta.

