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TEKSTI JA KUVA ANDREA SOILANDER

Cattleya Ivanhoe on kahden usein palki-
tun katleijan risteymä, joka on rekisteröity 
RHS:n orkidearekisteriin v. 1915. Seuraavina 
vuosikymmeninä se harvinaistui, eikä sitä 
enää löytynyt orkideatarhojen valikoimista. 
Nykyisin sitä on kuitenkin saatavilla, sen 
vanhin netistä löytyvä kuva on vuodelta 
2014.

Ostin omani vuoden 2015 yhteistilauksestamme 
Wichmannin orkideatarhalta. Saadessani se oli 5-ver-
soinen, niistä vain kaksi viimeisintä oli isoa. Koska 
merkkejä aiemmasta kukinnasta ei ollut, en voinut 
olla varma, oliko kasvi jo kukintaikäinen. Jouduinkin 
odottamaan monta vuotta ensimmäistä kukintaa. Kos-
ka se oli kookas kasvi, odotin innokkaasti joka vuosi 
sen kukkimista. Aloin epäillä, etten ollut hoitanut sitä 
oikein, tai että se oli vielä nuori tai ehkä siinä oli jokin 
vika.

Vuoden 2019 orkideanäyttelyssämme keskustelin 
pulmastani Maija Niemisen kanssa. Hän neuvoi anta-
maan katleijalle uuden verson kasvuvaiheessa vähän 
hevosenlantaa, jotta katleija kasvattaisi mahdollisim-
man ison verson.

Maija neuvoi laittamaan palasen hevosenlantaa 
kasvualustan pinnalle. Näin siitä liukenisi kastelun yh-
teydessä ravinteita kasvuaikana. Jäljellä oleva palanen 
on helppo ottaa pois kasvin lepoajaksi. Tein Maijan 
ohjeiden mukaan ja annoin kasvilleni sekä Rain Mixiä 
että hevosenlantaa. Seuraavana kesänä verso kasvoi 
suuremmaksi, ja vaikka se ei vielä kukkinut, jatkoin 
samalla tavalla. Tänä kesänä uudesta versosta kasvoi 
edellisiä isompi ja pulleampi. Siihen kehittyi kaksi suur-
ta nuppua, joiden kasvua seurasin iloisena.

Läpimitaltaan 15 – 16 senttiset kukat avautuivat 
heinäkuussa. Huuli on tumman punaviinin värinen ja 
nielussa on vähän punertavaa oranssia ja keltaista. 
Terälehdet ovat tummat, punajuuren mehun väriset. 
Tuoksu on hyvin miellyttävä, se muistuttaa ruusun tai 
pionin tuoksua.

Kasvi on varsin kookas, mikä kannattaa ottaa 
huomioon ennen sen hankintaa. Kasvini on 15 sen-
tin ruukussa, ja sen korkeus ruukkuineen on 50 cm. 
Isoimman verson pituus on 21 cm, sen lehden pituus 
26 cm. Todennäköisesti katleijani kasvaa korkeam-
maksi seuraavina vuosina.

Koska tämä on kasvini ensimmäinen kukinta, en 
tiedä sen tarkkaa kestoa. Tähän asti se on kukkinut 
12 päivää, ja toivon sen kestävän vielä viikon tai pari. 
Tämän katleijan hoito on yksinkertaista, mutta kuk-
kiakseen se ilmeisesti tarvitsee runsaasti ravinteita ja 
valoa.
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