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Harjaneilikkaa voi lisätä pikku versoista, joita usein säilyy, vaikka
itse kasvi olisi esim. hylätyssä pihassa häviämässä.

Koskella. Tämän vuoksi siementilauksen yhteydessä
ei voi valitettavasti tilata muita tuotteita kuten kirjoja
vaan ne on parempi tilata suoraan toimistolta Helsingistä. Maija hoitaa niin ikään jäsenmaksuasiat. Huomattava osa siemeneristä on melko pieniä, tämän
vuoksi siementen tilaaminen Pirkolta on varmin tapa
saada ne, koska kaikkia lajeja ei voida taata olevan
toimistolla. Käyttäkää tilatessanne tilausnumeroita
niin saatte parhaiten sitä mitä haluatte. Pelkällä lajinimellä voi löytyä useita eri vaihtoehtoja.
Ylläpitolista on edelleen omana listanaan luettelon
lopussa. Nyt siellä on mukana myös joitakin perennoja ja kesäkukkia syötävien kasvien lisäksi. Satovahingot ja kommellukset kuuluvat siemenviljelyyn kuten
jokainen viherpeukalo tietää. Ottakaa silti omaksenne
jos jokin sortti tuntuu kiinnostavalta. Myös muualta
hankitut vihannesten siemenet on valittu niin, että niiden siemenlisäys pitäisi olla mahdollista – F1-hybridilajikkeita ei ole otettu mukaan.
Harjaneilikka - vuoden maatiaiskasvi – on ilahduttavan hyvin edustettuna siemenluettelossa. Vanhoja
kantoja siitä saapui runsaasti, toki yleensä erilaisina
väriseoksina. Moni lähettäjä kertoi miten kasvi oli
säilynyt jopa metsittyneellä tontilla vuosikymmeniä ilman hoitoa. Villiintyneissä puutarhoissa harjaneilikka
ei yleensä kuki vaan säilyy elossa rönsyjensä avulla.
Pitää osata etsiä sen pienenpieniä lehtiä läheltä maanpintaa. Minkälaisia kukkia niistä sitten tulee kun ne
saavat hoitoa osakseen – siinä kasvattajalle yllätyspalkinto. Harjaneilikoistahan löytyy uskomaton variaatio
erilaisia väri- ja sävy-yhdistelmiä sekä yksinkertaisia
että kerrottuja, prameita ja vaatimattomampia. (Tällä
sivulla) Kuvissa olevat neilikat ovat juuri tuollaisia
löytöneilikoita. Nämä neilikat on elvytetty henkiin Sagalundin museopuutarhassa, siellä kasvaneista kukattomista pikkurönsyistä. Luettelossa olevat vanhimmat
harjaneilikan siemenerät ovat jo 100 vuotta täällä viihtyneistä kasvikannoista. Miten niiden ominaisuudet
sitten siementen kautta periytyvät – tässä olisi mukava
kuulla palautettanne myöhemmin.

iemenkuulumisia

Tätä kirjoittaessani siemenluettelo alkaa olla valmis
taittoa varten. Uskomattoman hieno siemensato on
jälleen saatu järjestykseen ja luettavaksenne. Edelleen monen oppivuoden jälkeen tuo hetki tuntuu lähes
taianomaiselta. Miten lähes sadan ihmisen lähettämät
siemenerät, joita tulee vuosittain noin 1000 ja niiden
lisäksi varastossa olevat erät, joita on vähintäänkin yhtä
paljon, ovatkin sitten yhtäkkiä kaiken ihmettelyn jälkeen järjestyksessä, taustatietoineen kaikkineen. Tänä
aikana jolloin monet mieltävät kasvit kertakäyttöhyödykkeiksi ja piharekvisiitaksi saattaa tuntua uskomattomalta, että jonkin yksittäisen kasvin alkuperä tunnetaan ja muistetaan ja tiedetään keneltä se on saatu tai
mistä se on tullut. Ja voidaanpa sitä erityisesti vaalia
juuri tuon taustansa vuoksi. Kasvit olivat ennen erityisiä – niitä ei voinut ostaa kaupasta vaan ne kulkivat
tuttavalta toiselle. Näitä kasvien vaalijoita Maatiaisen
jäsenistössä on runsaasti. Heitä jotka tuntevat kasvinsa
ja haluavat lahjoittaa puutarhansa antia toistenkin iloksi. Siemenluettelo on tämän hienon yhteistyön tulosta.
Kiitos teille kaikille siementen lähettäjille ja muuten
siemenluettelon kokoamisessa apuna olleille.
Erityinen kiitos teille, jotka olette olleet jo pitkään mukana. Tuntuu että jonkinlainen luonnollinen sukupolven vaihdos on käynnissä kerääjien keskuudessa. Onneksi se tapahtunee vähitellen.
Monet lähes koko Maatiaisen siemenvälityksen
ajan mukana olleet ahkerat siementen lähettäjät alkavat ikääntyä. Heidän puutarhojensa anti on ollut
vuosikausien ajan tarjolla meille kaikille. Tämä perintö jää elämään ties kuinka monissa puutarhoissa, mutta toivottavasti myös luettelon sivuilla. Vanhat maatiaiskannat on merkitty tähdilla ja osittain
myös nimetty. Jos palautat niiden siemeniä, alkuperäisen pussin alalaidassa olevan eränumeron loppuosan liittäminen taustatietoihin takaa sen, että kanta
voidaan tunnistaa ja palauttaa jälleen luetteloon.
Pirkko vastaa siementilauksista niin kuin ennenkin. Maatiaisen siemenvarasto on hänen kotonaan

Anna ja Pirkko

Kuvissa löytöneilikoita sekä pikkurönsyjä.
Kaikki kuvat A. Lassila
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