Siemenkuulumisia

l Chili.

tiaisen siemenvälitykseen toisten iloksi, sen kantaiäksi tulee edelleen merkintä ****. Näin pidämme
yllä elävää geenipankkia.
Pirkko Kukkola vastaa siementilauksista
kuten ennenkin. Maatiaisen siemenvarasto on hänen kotonaan Kanungissa Salon suunnalla. Myös
Helsingissä toimistolla on hyvä siemenvalikoima
– tervetuloa ostoksille! Aivan kaikkia siemeneriä
ei kuitenkaan ole saatavissa toimistolta, joten varmimmin saat kaikki haluamasi siemenet tilaamalla
suoraan Pirkolta.
Ylläpitoviljeltävien kasvien lista on sulautettu muiden kasvien joukkoon luettelossa. Ne on
merkitty tunnuksella Y eli ylläpitoviljely. Myös
kaupallista alkuperää olevia vihannesten siemeniä
on saatavilla. Näiden siemenet on yleensä valittu
niin, että mukana ei ole F1-hybridilajikkeita, vaan
jatkossa omatoimisen siemenlisäyksen pitäisi olla
mahdollista.
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Uusi Siemenluettelo
houkuttelee kokeilemaan!

Ikkunalaudat viheriöimään

Hieno keräämänne siemensato on jälleen
kerran saatu järjestykseen ja teidän luettavaksenne. Kiitän kaikkia ahkeria kerääjiä vaivannäöstänne! Toivottavasti Siemenluettelosta 2016 löytyvät
tarvitsemanne siemenet. Mutta jos on puutteita,
laittakaa viestiä, mitä toivoisitte jatkossa löytyvän
(ankatle@kolumbus.fi). Samaan osoitteeseen saa
kirjoittaa myös omista viljelykokemuksista! Siemenluettelon sisältö vaihtelee vuosittain, koska siemenet ovat peräisin jäsenten omista puutarhoista.
Erityisen arvokkaat maatiaiskannat on merkitty
neljällä tähdellä (****). Maatiaiskasvi on yli 50
vuotta täällä kasvanut ja tänne sopeutunut kasvikanta. Nämä ovat oikeita vanhojen pihojen aarteita!
Kun kylvät neljän tähden kantaa kotipuutarhaasi, se
pysyy neljän tähden kantana. Kun sitten aikanaan
(toivottavasti) lähetät tämän aarteen siemeniä Maa-

Vaikka ei olisi omaa pihaa tai viljelypalstaa, joitakin
hyötykasveja voi kasvattaa parvekkeella tai valoisalla ikkunalaudalla. Tähän tarvitaan vain siemeniä,
multaa ja kasvatusastioita. Elintarvikepakkauksista
ja muista kierrätysastioista saa mitä mielenkiintoisimpia ruukkuja. Mullaksi suositellaan vähäravinteista yrtti- tai taimimultaa. Mutta pitää muistaa,
että ruukuissa viljellyt hyötykasvit tarvitsevat ensimmäisen lannoituksen jo parin viikon kuluttua.
Siemenet säilyvät itämiskelpoisina monta vuotta, kun niitä säilytetään viileässä, kuivassa ja valolta
suojattuna. Näin ollen kaikkia siemeniä ei tarvitse
kylvää kerralla, voi tehdä uusintakylvöjä tai käyttää
loput siemenet ensi kasvukaudella. Mm. seuraavien
ikkunalauta- ja parvekeviljelyyn sopivien kasvien
siemeniä löytyy Maatiaisen siemenluettelosta:



g Vihannespaprikoita.
i Herneen versoja.

Basilika ’Genovese’. Tällä lajikkeella on
vihreät, kupruilevat lehdet. Sopii erinomaisesti peston tekemiseen. Jos basilikaa kasvattaa sisällä ympäri vuoden,
pimeänä aikana se tarvitsee lisävaloa.
Basilika kasvaa noin 40 cm korkeaksi.
Vihannespaprikaa voi kasvattaa sisällä,
mutta se sopii hyvin myös ulkokasvatukseen. Chilipaprikaa voi kasvattaa vaikka parvekelaatikossa tai sisällä ruukussa.
Paprikoiden esikasvatuksen voi aloittaa
helmi–maaliskuussa.

Näitä kasveja voi versokasvattaa sisällä ympäri
vuoden: tattari, herne, vihanneskrassi, retiisi,
ruis, kiinansipuli, mangoldi, basilika, silopersilja ja lehtisinappi (mm. rukola). Kasvatukseen tarvitaan laakea vati tai lautanen, jonka pohjalla on muutama sentti multaa. Pienet siemenet
kylvetään pintaan ja isommat upotetaan hieman
syvemmälle. Peitä kylvös muovilla muutamaksi
päiväksi ja vie valoisaan paikkaan, kun siemenet ovat itäneet. Muista kastella säännöllisesti.
Versoja käytetään 5–10 cm:n mittaisina. Versoja
leikatessa jätä 1–2 cm vartta jäljelle, niin lehtihangoista kasvaa uusia versoja käytettäväksi.
Versot ovat kevyttä ruokaa ja niiden vitamiini- ja
ravintoainepitoisuudet ovat korkeammat verrattuna täysikasvuiseen kasviin.
Anne Leino
Kuvat: Anne Leino
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Esikasvatteluterveisin

