Siemenkuulumisia

Tänä vuonna kokeilin Maatiaisen ylläpitokan-

Tutustu Maatiaisen ylläpitotarjontaan Siemenluettelon sivuilla 10 ja 34-35.

Maatiainen 3 / 2017

noista peltoherne ”Inkilää” ja pellava ’Marttaa’.
Herneestä minulla oli vain muutama siemen, mutta
ne näyttivät itävän hyvin. Heinäkuussa alkoi kukinta kauniilla ja näyttävillä 2-värisillä kukilla. Elokuun alussa ilmestyivät palot ja ne olivat yllätyksekseni koristeellisen violetit. Korkeutta herneelle
tuli yli 1,5 m, joten tuentaa tarvittiin. Osan paloista
maistan, mutta suurimman osan otan talteen ja viljelen seuraavana vuonna isommalla alalla. Ja jos
kasvatus menee hyvin silloin, niin sitten ehkä saan
siemenvälitykseenkin tätä hernettä!

Lähettäkää siemeniä syyskylvöihin!
-liljojen itusilmuja (mm. rusko-ja tiikerinlilja), ilmasipulia ja talvivalkosipulin itusilmuja. Ei myöskään
pidä unohtaa mm. käärmeenlaukan itusilmuja. Karhunlaukan siemenillekin syyskylvö on paras.
-näiden koristekasvien siementen itävyys on parhaimmillaan tuoreena tai vaativat kylmäkäsittelyn
itääkseen: ukonhatut, vuokot, päivänliljat, kurjenpolvet, kurjenmiekat, katkerot, alppipiikkiputki,
kiurunkannus, esikot, kullerot, ängelmät, jouluruusut, särkynytsydän, sinivaleunikko, metsäalppikello, tähtiputket ja pionit

Pellava ’Martta’. Tämän hennon herkän kasvin
kylvin yksivuotisten kasvien penkkiin. Sen seuralaisia olivat mm. edellä mainittu peltoherne ”Inkilä”, kamomilla, reunuspäivänkakkara, kehäkukka
ja lehtikaali. Pellava myös iti hyvin ja aloitti heinäkuussa kukintansa vaaleansinisin kukin. Kovista rankkasateista huolimatta se ei mennyt lakoon.
Nämä perinteiset kasvit sopivat hyvin kaunistamaan kesäistä puutarhaa ja ihan pieneltä alaltakin
saan helposti kerättyä siemeniä ylläpitoviljelyyn!

-näille hyötykasveille suositellaan syyskylvöä saman vuoden siemenillä: väinönputki, saksankirveli,
palsternakka ja sokerijuuri.
Itusilmut ja pikkusipulit kannattaa tilata ja istuttaa syksyllä. Näitä ei välttämättä ole tarjolla ensi keväänä, koska itusilmut ja pikkusilmut voivat kuivua
talven aikana.

Ylläpitoviljely auttaa säilyttämään vanhoja ja arvokkaita kasvikantoja seuraavillekin sukupolville.



h Käärmeenlaukan itusilmu.
f Isotähtiputki.

h Jouluruusu. m Peltoherne “Inkilä”.

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.
Siemenvälitys
Siementen keruuohjeet löytyvät kokonaisuudessaan vuoden
2017 Siemenluettelosta sivuilta 5-6. Siemenet toivotaan lähetettävän lokakuun loppuun mennessä osoitteeseen: Pirkko Kukkola, Kuusjoenperäntie 45, 25340 KANUNKI tai ne voi tuoda
Maatiaisen toimistolle Helsinkiin (Stenbäckinkatu 8).
Lähetä tarinoitasi kasveistasi/kasvisi historia, niin se voidaan
julkaista tällä palstalla. Kuva olisi myös kiva! Kuvaa voidaan
käyttää muuhunkin Maatiaisen julkaisutoimintaan. Jutut kuvineen voi lähettää osoitteeseen: ankatle@kolumbus.fi
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