Siemenkuulumisia
Teksti ja kuvat: Anne Leino
Kesä alkaa olla jo lopuillaan ja on sadonkorjuun aika. Tämä tarkoittaa

Tummakurjenpolvi

hyötykasvien sadon talteenottamista talven varalle. Mutta ei pidä unohtaa, että
monet kasvit kypsyttävät siemeniään parhaimmillaan ja tämäkin sato olisi hyvä
ottaa talteen.
Huomasin, että pihalleni oli ilmestynyt metsäkurjenpolvi viime kesänä. Nyt se
oli ilokseni vallannut jo paremmin alaa kriikunan alla. Toinen metsäkurjenpolvi,
jolla on vähän vaaleampi kukka, löytyi orapihlaja-aidan sisältä. Onnistuisiko joku
näistäkin siemeniä saamaan talteen, ennen kuin ne sinkoutuvat lähiympäristöön?
Tämän vuoden siemenluettelosta löytyy keltakukkaista kyläkellukkaa, mutta olisi hienoa jos sinne saataisiin myös kaunista ojakellukkaa. Huomasin kesällä kun laskeskelin kimalaisia voikukkapellossa, että jos oli tarjolla ojakellukkaa, kimalaiset vierailivat mieluummin niissä. Vanhastaan kasvia onkin kutsuttu
ampiaisen- tai mehiläisenkukaksi. Luontaisesti ojakellukka viihtyy kosteissa
oloissa, mutta sitä tavataan myös niityiltä ja tienpientareilta. Ojakellukan juuri tuoksuu mausteneilikalta ja sitä on käytetty teeksi sekä maustamaan juomia.
Koristekasvina viljeltävää tulikellukkaa löytyy siemenluettelosta. Kellukoille ja
kurjenpolville syyskylvö on suositeltava eli kylvöohje C.
Siemenvälitys
Siementen keruuohjeet löytyvät kokonaisuudessaan vuoden 2015 Siemenluettelosta sivuilta 5-6. Siemenet toivotaan lähetettävän lokakuun loppuun mennessä osoitteeseen: Pirkko Kukkola, Kuusjoenperäntie 45, 25340 KANUNKI
tai tuomaan Maatiaisen toimistolle Helsinkiin (Stenbäckinkatu 8).

Kyläkellukka

Tilaa syksyllä kylmäkäsittelyä vaativien lajien siemenet ja kylvä ne ulos
ennen talven tuloa. Syyskylvöihin voi edelleen tilata lajeja viimeisen Siemenluettelon tilausnumeroilla. Lajit, jotka tarvitsevat kylmäkäsittelyä itääkseen ja/tai
joiden itävyys on parhaimmillaan kylvettynä samana syksynä, on merkattu siemenluetteloon kylvöohjeella C tai D. Huom! Puuvartiset kasvit tarvitsevat yleensä
kylmäkäsittelyn itääkseen.
Lähetä tarinoitasi kasveistasi / kasvisi historia, niin se voidaan
julkaista tällä palstalla. Kuva olisi myös kiva! Kuvaa voidaan
käyttää muuhunkin Maatiaisen julkaisutoimintaan. Jutut
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Saksankirveli

kuvineen voi lähettää osoitteeseen: ankatle @ kolumbus.fi

Raisa Kinnusen kokemuksia Petäjävedeltä:
Uskaltauduin tänä kesänä kokeilemaan ensimmäistä kertaa härkäpapujen viljelyä.
Lajikkeeksi valikoitui Kaulion valkea – ja ihastuin siihen kertaheitolla: helppo ja
runsassatoinen sekä maukas. Nyt haussa ovat erilaiset ruokareseptit ja säilöntätavat.
Suunnitelmissa häilyy jo ensi kesä sekä uusi viljelysuunnitelma!



