Kevät tekee tuloaan ja mieli
tähyää jo tulevaan kasvukauteen.
Minulla vierähti taas hyvänen tovi
siemenluettelon kokoamisen parissa.
Tulos on tässä – olkaapa hyvät.



nimetty perennojen maatiaiskanta taas luetteloon. Pussien päällä lajinimen jälkeen olevat
lajike- ja kanta nimet ovat juuri niitä, joiden
mukaan siemenerä tunnistetaan; esim. ”Viena”
myskimalva**** voidaan tunnistaa ja välittää
edelleen. Valokuvien avulla on mahdollista
varmistaa ja löytää puuttuvia nimiä erikoisemmillekin lajeille. Tästä kiitos Maatiaisen joukoissa oleville asiantuntijoille.
Ylläpitoviljelylista on luettelon takaosassa
viimevuotiseen malliin. Siellä on jälleen lähinnä syötäviä lajeja. Valitkaahan sieltä suosikkinne. Ylläpitoviljelyssä ei tarvitse sitoutua kasvien kasvattamiseen sen pidemmäksi
aikaa, kuin että saa palautetuksi siemeniä
takaisin muutaman kerran. Tällainen muutos
viimevuotiseen. Ei siis tarvitse ilmoittaa, jos
haluaa lopettaa viljelyn sen jälkeen kun on
palauttanut siemeniä. Toisaalta on hyvä ilmoittaa, jos ei mitään satoa tule. Sekin kuuluu
asiaan, että sato voi tuhoutua syystä tai toisesta, ja joskus voi siementen itämisen kanssa
olla ongelmia. Tämän vuoksi on hyvä, että
lajikkeilla on useampia kasvattajia.
Perennojen ja yksivuotisten koristekasvien kohdalla luotetaan siihen, että tähänkin asti
toiminut käytäntö riittää. Joidenkin perennojen
kohdalla lukee ylläpitokanta. Näille toivotaan
erityisesti sellaisia tilaajia, jotka pystyvät palauttamaan siemeniä takaisin. Sama tilanne on
kaikkien vanhempien**** ja nimettyjen kasvikantojen kohdalla – niitä ei tule välitykseen
koskaan liikaa...ehkäpä ainoana poikkeuksena
palavarakkaus.
Ihanaa ja kukkarikasta maatiaiskesää!
Terveisin
Anna Lassila
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Tänä vuonna luettelo on taas hiukan erilainen
kuten aina. Viime kesä oli ilmeisen hyvä liljavuosi, ainakin siemeniä ja itusilmuja on tänä
vuonna paljon ja ennätyksellisen monesta lajista. Samoin pioneista ja ängelmistä löytyy
runsaasti eri lajeja. Mukavaa oli myös se, että
monet siemenerät olivat niin suuria, että niistä
riittää varmasti jokaiselle – toisaalta myös löytökori eli pikkuerien lista on pitkä, muistakaapa
katsoa sekin lävitse.
Tänä vuonna luettelo tarjoaa lukijoilleen
myös matkan maailman ääriin. Niin monen siemenerän kohdalla oli kerrottu mistä siemenet
oli alun perin saatu. Näitä kertomuksia löytyy
luettelosta myös sen vuoksi, että ne antavat lisätietoa kasvin alkuperästä – jalostamattomia
luonnonkasveja eri puolilta maailmaa niitä
haluaville on nyt hyvin tarjolla. Useinhan taimistoilla myydään tiettyä puutarhalajiketta tai
risteymää, joka voi poiketa suurestikin alkuperäisestä lajista. Mutta kuka mistäkin tykkää, on
tietenkin makuasia.
Luettelossa oleva ikä-sarake tuottaa aikalailla vaivaa niin teille kuin minullekin. Kiitos tästä vaivannäöstä ja kaikille kyselyihin
vastanneille. Tuo sarake on ehkä kuitenkin se,
mikä erottaa Maatiaisen luettelon muista siemenluetteloista. Vaikka vanha-sanaa käytetään
tässäkin luettelossa, on sen merkitys laaja ja
tulkinnanvarainen. Jos on mahdollista, arvioikaa kasvikannan ikää vaikkapa vuosikymmenien tarkkuudella. Kukinnan väri on myös
tärkeä ja siementen tilaajia kiinnostava tieto.
Vaikka se tuntuisi itsestäänselvyydeltä, on se
hyvä merkitä. Jotkut kerääjät olivat laittaneet
mukaan siemenpussin alareunassa olevan eränumeron. Sen loppuosan avulla on todellakin
mahdollista määrittää, mistä siemenet ovat
lähtöisin. Näin palautui ainakin yksi aikoinaan
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