suomenorkideayhdistys.fi

http://www.suomenorkideayhdistys.fi/index.php?p=pogonia-ophioglossoides

Pogonia ophioglossoides (L.) Juss.
HEINÄKUU 2004

Teksti ja kuva © Matti Niissalo

Kotiseutu
Pogonia ophioglossoides on PohjoisAmerikan itäosissa, Kiinassa ja Koreassa
laajalle levinnyt laji. Muita tämän pienen
suvun lajeja pidetään yleensä vaikeina
kasvatettavina.

Kukinta-aika
Suomessa viljellyt kasvit kukkivat yleensä
kesä-heinäkuussa. Yksi kukka kestää kaksi
tai kolme viikkoa, eivätkä kaikki kukat
välttämättä ole auki samaan aikaan.

Kuvaus
Tämä Pogonia kasvaa keväällä esiin hyvin
ohuesta, lankamaisesta maavarresta, mikä ei
juuri eroa juuresta. Versossa on vain yksi
lehti, joka kukkivissa versoissa sijaitsee
varren puolessavälissä ja kukkimattomilla
kasveilla maan tasalla. Kukkaverso on 15-25
cm korkea, ja sen päässä on yksi kukka, ani
harvoin kaksi kukkaa. Sikiäimen tyvellä on
suurehko tukilehti. Kukka on 2-3 cm leveä,
vaaleanpunainen. Huuli on kauniisti
liuskoittunut, ”karvainen”. Se on väriltään
vaaleanpunainen, mutta kukan avautuessa
on huulen tyvellä joskus hyvin kaunista
jadenvihreää väritystä. Kukka avautuu
hitaasti, ja on parhaimmillaan vajaan viikon
kuluttua nupun raoittumisesta.

Hoito-ohjeet
Pogonia ophioglossoidesin kasvatus ei ole vaikeaa, mutta se vaatii erityishuomiota. Kasvi ei siedä kalkkipitoista tai
emäksistä maata, ja sen juurten on aina oltava vedessä. Paras kasvualusta olisi rahkasammalen ja hiekan seos,
mutta myös puhtaan turpeen ja hiekan seosta voi käyttää. Kasville valitaan suuri ruukku, ja vedenpinnan tulisi
yltää ainakin 10 cm päähän ruukun yläreunasta. Vaihtoehtoisesti lajia voi kasvattaa suuressa vedenpitävässä
astiassa, jossa on veden pois päästävä reikä n. 7 cm:n päässä astian yläosasta. Kasteluvetenä tulee käyttää
ainoastaan sadevettä. Kesällä kasvia pidetään ulkona ja suojataan halloilta. Ruukku säilytetään talven yli

mahdollisimman kylmässä, mutta mielellään pakkasettomassa paikassa. Pogonia lienee Etelä-Suomessa täysin
talvenkestävä, joten sen kasvattamista voisi kokeilla myös keinotekoisella, happamalla suolla. Hyviä
kasvukumppaneita olisivat esimerkiksi Calopogon-, Spiranthes-, Platanthera- ja Pecteilis-sukujen kalkkia karttavat
lajit sekä useat viileässä viihtyvät lihansyöjäkasvit.
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