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Tulinen ruotsalainen
lauhtuu kypsyessään

Siemenkuulumisia

Huhtikuussa esikasvattamani Maatiaisen ylläpi-

tokasvi mauste- eli chilipaprika ’Filius Blue’ alkoi
tuottaa satoa heinäkuussa. ’Filius Blue’ näyttäisi
olevan helppo kasvatettava ja erittäin satoisa. Hedelmät ovat nuorina tulisia, mutta maku mietonee
hedelmän kypsyessä. Hedelmät ovat aluksi tumman
liiloja, mutta myöhemmin niihin tulee eri sävyjä
vaaleasta punaiseen. Kokonaisuudessaan hyvin koristeellinen kasvi! ’Filius Bluen’ siemeniä olemme
saaneet sisaryhdistys Sesamilta Ruotsista.
Ylläpitoviljely auttaa säilyttämään vanhoja ja
arvokkaita kasvikantoja seuraaville sukupolville.
Vanhat maatiaiskannat ovat sopeutuneet omille
maantieteellisille alueilleen ja ovat perimältään
monimuotoisia. Maatiaiset muuntelevat myös kannan sisällä. Nykyiset viljelylajikkeemme pohjautuvat maatiaisiin. Myös tulevaisuudessa voi tulla
tarvetta maatiaiskantojen perimän hyödyntämiseen
kasvinjalostuksessa. Maatiaiskantojen säilyttä-

maustepaprika ’Filius Blue’

Itusilmut ja pikkusipulit kannattaa tilata ja istuttaa
syksyllä. Niitä ei välttämättä ole tarjolla ensi keväänä, koska itusilmut ja pikkusipulit voivat kuivua
talven aikana.
Tilaa syksyllä kylmäkäsittelyä vaativien
lajien siemenet ja kylvä ne ulos ennen
talven tuloa.

mistä viljeltynä kutsutaan on farm -suojeluksi.
Tähän me kaikki voimme osallistua pienelläkin
pinta-alalla osalla kasveista! Tutustu Maatiaisen

Syyskylvöihin voi edelleen tilata siemeniä Siemenluettelon 2016 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.

ylläpitotarjontaan Siemenluettelon 2016 sivuilla
10 ja 34–35.
Lähettäkää siemeniä syyskylvöihin!

ITUSILMUJA. Liljat (mm. rusko- ja tiikerililja)

sekä talvivalkosipuli ja ilmasipuli. Muistakaa myös
käärmeenlaukan itusilmut! Karhunlaukan siemenillekin syyskylvö on paras.

Siemenvälitys
Siementen keruuohjeet löytyvät kokonaisuudessaan vuoden 2016 Siemenluettelosta sivuilta 5–6.
Siemenet toivotaan lähetettävän lokakuun loppuun
mennessä osoitteeseen: Pirkko Kukkola, Kuusjoenperäntie 45, 25340 KANUNKI tai tuotavan Maatiaisen toimistolle Helsinkiin, Stenbäckinkatu 8.

SIEMENIÄ koristekasveista. Seuraavien koriste-

kasvien siementen itävyys on parhaimmillaan tuoreena tai ne vaativat kylmäkäsittelyn itääkseen: ukonhatut, vuokot, päivänliljat, kurjenpolvet, kurjenmiekat,
katkerot, piikkiputket, kiurunkannukset, esikot, kullerot, ängelmät, jouluruusut, särkynytsydän, sinivaleunikko, metsäalppikello ja pionit.
SIEMENIÄ hyötykasveista. Seuraaville hyöty-

kasveille suositellaan syyskylvöä saman vuoden
siemenillä: väinönputki, saksankirveli, palsternakka ja sokerijuuri.
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Lähetä tarinoitasi kasveistasi tai 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

heidi sihvo
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f Herkkuhyppykurkku.
i Saksankirvelin siemenet
kypsymässä.
ii Käärmeenlaukan
itusilmuja.
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Heidi Sihvon kommentti herkkuhyppykurkun mausta: ”Pehmeän voimakas maku,
aivan kuin avomaankurkussa”. Heidin
kommentti myös ’Filius Blue’:sta: ”Aika
kipakka chili, ainakin ihan ’raakana’ (liila
hedelmän väri). Kokeilen pastakastikkeeseen, saa nähdä, minkä vaikutuksen antaa
siihen”.

Terveiset Kuusjoelta
Syksy on saapunut ja samalla luonnon kiertokulussa siemenet kypsyvät. Toivottavasti
taas, hyvät Maatiaisen ystävät, ahkerasti keräätte niitä myös Maatiaisen siemenvälitykseen. Mitä erilaisempia siemeniä lähetätte,
sitä monipuolisemman luettelon tulette sitten alkuvuodesta saamaan! Muistutan myös
siitä, että mitä aikaisemmin saan siemenet
tänne Kuusjoelle putsattavaksi ja järjestettäväksi, sitä aikaisemmin päästään luettelon
tekoon ja sen ilmestymiseen.
Ilmasipulia on kesän aikana kyselty ja
olen luvannut, että syksyllä sitä on taas saatavana. Toivottavasti keräätte pikkusipulit
talteen. Väinönputki ja saksankirveli ovat
ainakin niitä, joista toivomme joka vuosi
uutta siementä, koska itävyys heikkenee
vuoden aikana. Kaikkien luonnon niittykukkien siemenet ovat erittäin tervetulleita,
aivan tavallistenkin lajien. Myös esimerkiksi tavallisten perinnekasvien, kuten palavanrakkauden ja illakon, siemenet loppuivat viime keväänä.
Jään täällä innolla odottelemaan, mitä
kaikkia lajeja saamme seuraavaan siemenluetteloon.
Oikein hyvää ja kaunista syksyä kaikille!
Pirkko Kukkola



