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Siemenkuulumisia

Hieno keräämänne siemensato on jälleen ker-
ran saatu järjestykseen ja teidän luettavaksenne. 
Kiitän kaikkia ahkeria kerääjiä vaivannäöstä!  

Siemenluettelon sisältö vaihtelee vuosittain, 
koska siemenet ovat peräisin jäsenten omista 
puutarhoista, paitsi ”vihannesten siemenet” -ni-
mikkeellä olevat tulevat siementukkuliikkeistä. 
Nämä täydentävät Maatiaisen siemenvalikoi-
maa lajeilla, joiden siemenviljely ei onnistu 
hyvin Suomessa. Mutta tähänkin asiaan voivat 
Maatiaisen jäsenet vaikuttaa viljelemällä hyö-
tykasveja ja palauttamalla niiden siemeniä vä-
litykseen. Esimerkiksi tillistä on helppo saada 
siementä. Kaksivuotinen persilja onkin sitten 
haastavampi. 

Uudet siemenet saatavilla!
Erityisen arvokkaat maatiaiskannat on merkitty 
neljällä tähdellä (****). Maatiaiskasvi on yli 50 
vuotta täällä kasvanut ja sopeutunut laji. Kun kyl-
vät neljän tähden kantaa kotipuutarhaasi, se pysyy 
neljän tähden kantana. Näin vaalit ja säilytät tärke-
ää osaa kasvihistoriaamme. 

Pirkko Kukkola vastaa siementilauksista kuten 
ennenkin. Maatiaisen siemenvarasto on hänen ko-
tonaan Kanungissa Salon lähellä. Jos haluat tilata 
kirjoja, se onnistuu parhaiten suoraan Maatiaisen 
toimistolta Helsingistä. Kaikkia siemeneriä ei ole 
saatavilla Helsingin toimistolla, joten varmimmin 
saat ne tilaamalla suoraan Pirkolta. Huomioithan, 
että siementen tilaus onnistuu myös netissä: http://
www.maatiainen.fi/puoti/
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siemenkuulumisia

nyt salaatteja viljelemään! 

Kotimaiset kasvikset ry on valinnut vuoden 20�7 teemakas-
viksiksi salaatit. Salaattikasveihin luetaan erilaisia vihanneksia, 
joiden lehtiä syödään tuoreeltaan mm. salaattisekoituksissa. 
Alkujaan salaateiksi on kutsuttu kasveja, jotka kuuluvat Lactu-
ca-sukuun (kerä-, batavia-, side-, lehti- ja parsasalaatti). Muita 
salaattivihanneksia ovat pinaatit, rucolat, endiivit, kiinankaali, 
salaattifenkoli, vuonankaali ja lehtisikurit sekä kaalien suvun 
paksoi, tatsoi, mizuna, veripeippi (perilla), lehtimangoldi ja pu-
nahierakka eli viinisuolaheinä. Eikä pidä unohtaa herkullista 
jäävuorisalaattia! Mitä värikkäämpi kasvi, sitä terveellisempi se 
yleensä on. Salaatit ovat tärkeitä vitamiinien ja kivennäisainei-
den lähteitä (mm. kalium, K-vitamiini, A-vitamiinin esiasteet ja 
foolihappo) ja ne keventävät ruokavaliota.

Salaattien viljely onnistuu parhaiten hyvin kalkitussa multa-
maassa. Salaatit pitävät tasaisesta kosteudesta kasvaakseen häiri-
öttä. Aluksi maa peruslannoitetaan, lisälannoitusta ei välttämättä 
tarvita. Salaatit ovat nopeakasvuisia ja niitä kannattaa kylvää vä-
hän kerrallaan ja tehdä uusintakylvöjä pitkin kasvukautta. Kas-
vupaikaksi valitaan lämmin ja suojaisa paikka. Mutta paikka voi 
olla ihan näkyväkin, sillä hyötykasvit ovat myös koristeellisia. 
Mitä jos tänä vuonna istuttaisitkin koristekasvien sijaan syötäviä 
kasveja tai kokeilisit viljellä niitä samassa penkissä? Ruukkuis-
tutuksissa kannattaa hyödyntää kasvien eri kokoja ja värisävyjä. 
Kerroksellisuus luo kauneutta ja ulottuvuutta kasviryhmään.

Makoisaa ja värikästä kasvukautta toivottaen

anne Leino

f Heli Hyystinmäen mökkipalstan 
amarantti 

h ja sen lehdistä tehtyä herkullista 
wokkia (siemenet Maatiaiselta).

l Baby leaf -salaattisekoite.

ll Lehtikaalia ja samettikukkaa

k ‘Lollo Bionda’ -bataviasalaatti ja 
lehtimangoldi.
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