Siemenkuulumisia
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HEI TAAS KAIKKI MAATIAISIHMISET! Ihanan lämmin ja aurinkoinen kesä on vierähtänyt loppupuoleen. Kuivuus on monin paikoin ollut todellinen haaste niin viljelmillä
kuin kotipihoissakin. Toivottavasti siitä huolimatta olette saaneet talteen ja edelleen keräätte siemeniä Maatiaisen välitykseen. Viime kevään myynnissä monet lajit loppuivat, joten
uusia siemeniä kaivataan.
Syksyllä voi kylvää kaikkia kylmäkäsittelyn vaativia lajeja, mutta aivan erityisesti syyskylvö tuoreista, saman syksyn siemenistä onnistuu parhaiten näillä lajeilla: vuokot, väinönputki, piikkiputket, päivänliljat, iirikset, katkerot, kiurunkannukset, särkynytsydän. Ja ehdottomasti syksyllä pitäisi saada maahan itusilmut, jotka eivät säily pussissa talven yli: rusko-,
tiikeri- ja muut liljat, ilmasipuli, käärmeenlaukka. Näitä toivoisimme Teidän lähettävän hyvissä ajoin, että ehtisivät tilaajille ennen talven tuloa.
Kuluvan vuoden maatiaiskasvi harjaneilikka oli suuri menestys. Saimme runsaasti siemeniä monesta eri kannasta. Monet erät loppuivat silti kesken. Reilut 300 siemenpussia
lähti täältä Teille kylvettäväksi. Näen jo mielessäni ne kaikki iloisen värikkäät kukkamaat, jotka niistä ensi kesäksi kehittyvät !
Parin vuoden ajan erityisen arvokkaista kannoista siemeniä on lähetetty sopimuksen tehneille ylläpitoviljelijöille. Näistä ei paljon ole tullut palautetta. Ilmoitelkaa, miten kylvöt ja
viljelykset ovat onnistuneet - tai epäonnistuneet. Onko kukaan saanut siementä esim. ’Student’-palsternakasta?
Olisimme kiinnostuneet myös siitä, miten lajien eri värimuodot ovat pysyneet: onko
valkoisesta aina tullut valkoista tai punaisesta punaista? Onko tilaamistanne siemenistä
muuten tullut aina sitä, mitä pussin päällä on luvattu? Kertokaa myös mielipiteitänne ja
kokemuksia Virosta tilatuista vihanneslajeista ja tomaateista.
Ja lopuksi: älkää jättäkö keräämättä ja lähettämättä siemeniä siitä syystä, että puhdistus
tuntuu vaikealta. Siinä tapauksessa siemenet voi lähettää roskineen. Ennen lähetystä tarkista,
onko keräyksessä varmasti siemeniä. Toisinaan lajeista, joilla on lenninhaivenet, tulee eriä,
joissa ei ole kehittyneitä siemeniä (nauhukset, asterit, piiskut, jalokallionen, hirvenjuuri). Kehittynyt siemen tuntuu siellä kaiken pölisevän höytyvän seassa kovana, tikkumaisena.
Aivan muutamaa siementä per laji ei kannata lähettää, siitä on vaivaa lähettäjälle, eikä
siitä saa kuitenkaan edes yhtä annospussia. Sopiva määrä pieniä siemeniä voisi olla vähintään teelusikallinen, isoja siemeniä puoli desiä.
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Odottelen siemenlähetyksiänne niistä kaikista ihanista, arvokkaista perinneperennoista, hyötykasveista, puista, pensaista ja luonnonkasveista, joita haluatte jakaa
muiden puutarhaihmisten kanssa. Osoite: Kuusjoenperäntie 45, 25340 KANUNKI.
Siemeniä kerätessäsi kirjaa ylös ja lähetä siementen mukana mahdollisimman tarkkaan
kaikki lähettäjä- ja kantatiedot; kasvin nimi - tieteellisen nimen voi laittaa myös - sekä mahdollinen lajike, erätunnus (lukee siemenpussin alalaidassa), jos siemen on hankittu Maatiaisesta) kannan ikä tai arvio iästä, ja alkuperätiedot, eli mistä kasvi on peräisin, kukan väri
ja mahdolliset muut taustatiedot ja kuvaukset kasvista. Lähetä mukana omat yhteystietosi,
mukaan lukien puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Syyskesän terveisin
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