Siemenkuulumisia

Hempeän värinen keittopapu
“Perssonin” kukka.

Sato kypsyy. Vaaleat palot ovat keittopapu “Perssonin”, chili ‘Aji Cristal’ ja violetit palot kuuluvat ylläpito-peltoherne “Inkilälle”.

talet fick Laila Dahlgren-Hansson i Simrishamn
fröbönor av sin vän Gunni och ser till att bönan
fortsätter att odlas i den skånska jorden. ’Persson’
är en buskböna med triangulära blad. Blommorna
är ljust rosa och baljorna ljusgröna, långa och platta. Varje balja innehåller runt sex stora frön. De
mogna fröna är ovala till rombiska och mörkröda
med ljusare stänk. (lähde: Sesto tietokanta https://
sesto.nordgen.org/sesto/index.php?scp=ngb&acc
numtxt=NGB17826)

Kasvien tarinoita
Kasveilla on kerrottavaa, oma tarinansa ja his-

toriansa. Joidenkin kasvien historia on onneksi kirjoitettu muistiin, kuten keittopapu ”Perssonilla”.
Maatiaisella on tätä ruotsalaista maatiaispapua
välityksessä niille, joilla olisi innokkuutta sen tai
muiden ylläpitokantojen kasvatukseen. Lajit löytyvät Siemenluettelo 2018 sivulta 35. Itse kasvatin
”Perssonia” tänä kesänä. Jokainen siemen iti terhakkaasti ja kasvu oli rotevaa sekä tervettä. Kukat
olivat kauniin vaaleanpunaisen sävyiset ja vihreät
palot alkoivat ilmestyä heinäkuussa. Kasvukausi
oli tänä vuonna lämmin, joten palot ehtivät tuleentua ja siemenet muuttua kauniin punaisen kirjaviksi elokuun lopussa.

Onko sinunkin kasveillasi tarina? Niitä voi lähettää osoitteeseen siemen@maatiainen.fi ja tarinoita
voidaan julkaista Siemenkuulumisia palstalla.
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Keittopapu/kokböna ”Perssonin” (Phaseolus
vulgaris var. vulgaris) tarina: John Persson som
fått ge namn åt denna kokböna föddes 1880. Han
fick en son 1911. När sonen Per gifte sig 1939 fick
han ett halvt kilo nyskördade bönor i lysningspresent. Kanske förde bönorna med sig ett långt och
lyckligt liv, för strax innan han fyllde 94 år i januari 2005 firade han och hans Gunni sin 65:e bröllopsdag med alla tio barnen närvarande. På 1970g Keittopapu “Perssonin” tuleentuneita siemeniä.



h Kukkiva saksankirveli.
i Kypsiä saksankirvelin siemeniä.
Saksankirveli kannattaa kylvää syksyllä.

Muistakaa lähettää siemeniä
syyskylvöihin!
liljojen itusilmuja (mm. rusko-ja tiikerinlilja),
ilmasipulia ja talvivalkosipulin ja käärmeenlaukan itusilmuja
l näiden koristekasvien siementen itävyys on
parhaimmillaan tuoreena tai vaativat kylmäkäsittelyn itääkseen: ukonhatut, vuokot, päivänliljat,
kurjenpolvet, kurjenmiekat, katkerot, alppipiikkiputki, kiurunkannus, esikot, kullerot, ängelmät,
jouluruusut, särkynytsydän, sinivaleunikko, metsäalppikello, tähtiputket ja pionit
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Siemenkuulumisia
Siemenvälitys

näille hyötykasveille suositellaan syyskylvöä
saman vuoden siemenillä: väinönputki, saksankirveli, palsternakka ja sokerijuuri
l

Siementen keruuohjeet löytyvät kokonaisuudessaan
vuoden 2018 Siemenluettelosta sivuilta 5-6. Siemenet toivotaan lähetettävän lokakuun loppuun mennessä osoitteeseen: Pirkko Kukkola, Kuusjoenperäntie 45, 25340 KANUNKI tai tuomaan Maatiaisen
toimistolle Helsinkiin (Stenbäckinkatu 8).

Itusilmut ja pikkusipulit kannattaa tilata ja
istuttaa syksyllä. Näitä ei välttämättä ole tarjolla ensi keväänä, koska itusilmut ja pikkusilmut
voivat kuivua talven aikana.

Satoakausiterveisin, Anne&Pirkko

Tilaa syksyllä kylmäkäsittelyä vaativien lajien
siemenet ja kylvä ne ulos ennen talven tuloa.
Syyskylvöihin voi edelleen tilata lajeja viimeisen Siemenluettelon 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.

Kuvat: Anne Leino

Etsintäkuulutus!
Onkohan kellään viljelyssä ”Sulon ruista”? Maatiaisen siemenvälityksestä se on loppu. Jos sinulta löytyisi ylimääräistä (pienikin määrä olisi hyvä), niin
voisimme välittää sitä ihmisille, jotka olisivat kiinnostuneita ylläpitämään sitä.

Hei Maatiaisihmiset!
Poikkeuksellinen kesä on takana. Läm-

hetelläkin keruitaan, kiitos niistä. Koska näyttäisi,
että yleensä siemeniä tulee tänä vuonna vähemmän,
kaikki keräämänne siemenerät tulevat varmaan
tarpeeseen. Ja muistakaa myös tilata ennen talvea
kylmäkäsittelyn vaativien lajien siemenet niin, että
voitte kylvää ne ulos talven ajaksi. Myös liljojen ja
sipulien itusilmut on hyvä saada maahan syksyllä,
niitä on vaikea saada säilymään varastossa kevääseen ilman, etteivät kuivu.

min sinänsä oli mukavaa ja kasvitkin varmaan
tykkäsivät, ainakin osa niistä. Mutta - kun sitä
vettä ei tullut! Ainakin täällä Lounais-Suomessa
olimme hätää kärsimässä. Masentavalta näytti,
kun kaikki luonnonkasvitkin kuivuivat ruskeaksi käppyräksi. Nämä eivät sitten tietenkään siemeniäkään valmistaneet. Kukinnat eri kasveilla
menivät ohi niin hurjaa vauhtia, ettei kaikkia
ehtinyt huomaamaankaan.
Nyt, syyskuun alussa pihalla ei sitten enää
kuki oikeastaan mikään perenna. No, yleensäkin
syksyn viimeinen komistus, konnanyrtti, on vielä kukassa. Ja pelargoniat ja kesäkukat ruukuissa.
Idätin pari vuotta sitten Maatiaisen siemenvälityksessä olleesta mökinihmekukasta muutaman
siemenen. Kasvoi se viime vuonnakin, mutta
tänä kesänä se on ollut aivan upea! Ruukussa on
kolme porkkanan tapaista juurakkoa. Puska on
metrin korkuinen, pienet kirkkaanpunaiset kukat
avautuvat joka päivä kesäkuun alusta loppusyksyyn saakka. Talveksi juurakon vien autotalliin,
jossa se säilyy kuivana joriinien ja pelargonioiden
seurassa. Kerään tästä nyt siemeniä Maatiaisen
välitykseen.
Odottelen täällä Kuusjoella taas keräämiänne siemeniä. Ensimmäiset ovat jo ehtineet lä-

Hyvää loppuvuotta kaikille, sytytellään valoja
pimeneviin iltoihin!
Pirkko Kukkola

P.S. Postissa tuli paketti, jossa oli n. 5 - 6 kg.
ilmasipulin itusilmuja. Kaikki sitä haluavat, tehkääpä tilaus!
anne leino
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g Ilmasipulin itusilmut



