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Siemenkuulumisia

Kevät alkaa villivihanneksilla

Keväisiä villivihanneksia voi hyödyntää keväällä, kun omat viljelykset 
eivät välttämättä vielä tuota satoa. Vihanneskrassilta maistuvasta peltoka-
nankaalista voi kerätä satoa varhain keväällä, sillä sen lehtiruusukkeet tal-
vehtivat hyvin. Lehtien maku on parhaimmillaan ennen kukintaa ja niitä 
voi silputa leipien päälle sekä käyttää ruokien mausteeksi ja koristeeksi. 
Vanhemmat lehdet käytetään pinaatin tapaan, nuoret kukkaversot ja nuput 
keitetään parsakaalin tavoin sekä kukat koristamaan salaatteja. Tämä moni-
käyttöinen vihannes sisältää runsaasti C-vitamiinia, jota jo merimiehet en-
tisaikaan käyttivät ehkäisemään keripukkia. Maatiaisen valikoimista löytyy 
peltokanankaalin sukulaista krassikanankaalia.

Kotimaisessa kasvinjalostuksessa tähdätään kasvien (lajikkeiden) vilje-
lyvarmuuteen, mm. taudinkestävyyteen kasvintuhoajia vastaan sekä sieto-
kykyyn kestää muuttuvia lämpötiloja. Suosimalla vanhoja maatiaiskantoja, 
saat suoraan viljelyvarmoja kasveja omaan puutarhaasi! Maatiaiskannat 
ovat luonnonvalinnan ja ihmisen toiminnan seurauksena sopeutuneet pai-
kallisiin viljely- ja ilmasto-olosuhteisiin. Näissä ne ovat erittäin taudin- ja 
ilmastonkestäviä, koska niiden laaja geneettinen kirjo tuottaa mitä moninai-
simpia poikkeamia kestäviä yksilöitä.
Etsintäkuulutus näistä joskus siemenvälityksessä olleista lajeista ja terve-
tulleita ovat myös ”uudetkin” maatiaiskannat:
l Loppilaista maatiaisruista (välityksessä �998), ”Töysä”ja ”Heinola” 
maatiaisruista (välityksessä �999)
l Liperin sinikuorista naurista (välityksessä �999-2000), Kärkölän 
punaista naurista (välityksessä �995)
l Paikallisia härkäpapukantoja: pieni ja mustanruskea rokkapapu 
Simpeleeltä (välityksessä �995), pieni ja mustanruskea Askolasta (väli-
tyksessä 200�), suuri ja vaaleanruskea Joutsenosta (välityksessä �995)
l ”Ruotsin violettia” hernettä (välityksessä �998-2006), Latvian 
kirjavaa hernettä (välityksessä �998-2002) 
l liina (maatiaishamppu), heliantti, mukulapähkämö ja köynnöspinaattia. 
Pieni muistutus syksystä, vaikka kasvukautta vasta aloitellaan. Syysvä-
litys käynnistyy syksyllä, jos siihen saapuu riittävästi siemeniä. Syysvä-
lityksessä välitetään etenkin siemeniä, jotka on hyvä saada heti syksyllä 
maahan. Tällaisia ovat liljojen ja sipuleiden itusilmut, sekä esim. väinön-
putken, saksankirvelin, kulleroiden, pionien, vuokkojen, iiriksien, liljojen, 
kiurunkannuksien, kylmänkukkien, kurjenpolvien, köynnöspinaatin ja 
ukonhattujen siemenet. Syysvälitykseen siemenet tulee lähettää mielel-
lään heti kun ne kypsyvät, mutta viimeistään elokuun lopussa. 

Siemenet voi tuoda Maatiaisen toimistoon Helsinkiin (Stenbäckinkatu 
8, 00250 HELSINKI) tai ne voi lähettää osoitteeseen:  Pirkko Kukkola, 
Kuusjoenperäntie �5, 253�0 KANUNKI

Kasvukausiterveisin,  anne leino
Kuvat: Anne Leino

Herkkuhyppykurkku itää ja kas-
vaa nopeasti esikasvatuksessa.

Krassikanankaali (maakrassi) 
viljelylaatikossa.

Peltokanankaali kukkii kohta.


