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MAATIAINEN r.y.
Maatiainen r.y. on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhat viljely- ja
koristekasvit eli maatiaiskasvit sekä alkuperäiset kotieläinrodut eli maatiaiseläimet. Lisäksi
yhdistys haluaa vaalia vanhoja kulttuurimaisemia.

Yhdistyksen toimisto
Osoite
Puhelin
Fax
Sähköposti
Kotisivut
Aukioloajat

Stenbäckinkatu 10, 00250 HELSINKI
(09) 477 5331 (ke klo 12-17)
(09) 4776 2677
maatiainen.ry@saunalahti.fi
www.maatiainen.fi
Pyrimme pitämään toimistoa auki keskiviikkoisin klo 12-17. Ennen kuin
tulet käymään, soitathan tarkistaaksesi, että joku on paikalla!

Toimisto sijaitsee Helsingin Taka-Töölössä lähellä Naistenklinikkaa. Tienoille pääsee Mannerheimintietä pitkin kulkevilla busseilla ja raitiovaunuilla sekä Topeliuksenkatua kulkevilla
busseilla.

Jäsenyys

Jäsenmaksu
Tilinumero

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä toimistoon kirjeellä,
sähköpostilla tai puhelimella. Sanele nimesi ja osoitteesi hitaasti puhelinvastaajaan!
Vuoden 2005 henkilöjäsenmaksu on 22 e, opiskelijat 18 e ja perhejäsenet
(varsinaisen jäsenen ohella) 11 e.
SAMPO 800014–2097969

Maatiainen r.y.
• julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä,
• järjestää kursseja ja yleisöluentoja,
• neuvoo ja opastaa jäseniään (noin 1 500),
• järjestää retkiä kotimaahan ja matkoja ulkomaille,
• välittää maatiaiskasvien siemeniä,
• järjestää taimimyyntitapahtumat keväällä ja syksyllä,
• toimii monin tavoin maatiaiskotieläinten säilyttämisen puolesta.

Maatiainen ry:n Siemenluettelo 2005
Kansi: illakko (Hesperis matronalis)

teksti Pirkko Kahila taitto Johanna Onnela

Siemenluettelo 2005

Maatiainen r.y.

MAATIAISEN SIEMENVÄLITYS
Maatiainen r.y. on välittänyt kotimaisia siemeniä vuodesta 1990 alkaen. Jäsenet keräävät siemeniä hyviksi
havaitsemistaan kasveista ja lähettävät ne yhdistykselle syksyn mittaan. Yhdistyksessä lähetykset järjestetään, kirjataan ja siemenet pussitetaan annoksiin. Siemenluettelo ilmestyy kevättalvella.
Siemenvälityksen pyrkimyksenä on tukea ja edistää
perinne- ja maatiaiskasvien sekä kotimaisten luonnonkasvien viljelyä ja lisäämistä. Tarjonta on kautta vuosien painottunut koriste- ja luonnonkasveihin, mutta aina
mukana on ollut myös muutamia arvokkaita ja mielenkiintoisia hyötykasvien kantoja, kuten kaskinaurista,
härkäpapua ja sipuleita - niin nytkin.
Kaikki tässä luettelossa mainitut kasvikannat eivät
suinkaan ole vanhoja tai maatiaisia vaan tarjolla on
paljon myös nuorien eli 10 viime vuoden aikana ulkomailta tuotujen kasvikantojen siemeniä. Nämä ovat
mukana monipuolisuuden vuoksi ja kokeilumielessä
eräänlaisina ”tulevaisuuden maatiaiskasveina”. Ja joka
tapauksessa kaikki tämän luettelon siemenet ovat
Suomessa kasvaneita. Kun kasvi - mikä tahansa - viihtyy oloissamme niin hyvin, että kasvaa ongelmitta ja
ehtii kypsyttää siemenensäkin lyhyen kesämme aikana, siinä on maatiaiskasvin ainesta!
Paljon on maailmassa hyviä kasveja, silti on syytä
muistaa suomalaisten vanhojen maatiaiskasvien suuri
arvo. Pidättehän vanhimpia tarjolla olevia kasvikantoja
niiden ansaitsemassa arvossa kasvattamalla ja vaalimalla niitä erityisellä huolella!

TILAUSOHJEET
Siemenet tilataan luettelon keskellä olevalla lomakkeella, jonka voitte lähettää postissa tai faksilla. Voitte
tilata myös sähköpostilla, kunhan kirjoitatte viestiin samat tiedot kuin tilauslomakkeessa on. Puhelimitse em1

me valitettavasti pysty ottamaan vastaan tilauksia kuin
hätätapauksessa.

jäsenhankintaa messuilla. Itävyytensä hyvin säilyttäviä
siemeniä välitämme useanakin vuotena.
Kerääjä voi valita luettelosta yhtä monta siemenannosta kuin on lähettänyt eri siemeneriä. Tilauslomakkeessa on kohta, jossa asiasta kannattaa mainita.
Lämpimät kiitokset teille kaikille ahkerille siementen
kerääjille!

SIEMENTEN HINNAT
Kaikki Siemenluettelon 2005 siemenet maksavat
Maatiainen ry:n jäsenille 1,35 euroa / annospussi
muille 2,00 euroa / annospussi

MERKKEJÄ & LYHENTEITÄ

Toimituskulut
Siemenlaskuun lisätään aina toimituskuluja 3,50 euroa. Suosikaa kimppatilauksia, säästätte toimituskuluissa!

Kasvikannan ikä Suomessa viljeltynä on merkitty seuraavasti:
x
= selvästi alle 10 vuotta, nuori kanta
xx
= 10-20 vuotta, nuorehko kanta
xxx = yli 20 vuotta, vanha kanta
xxxx = yli 50 vuotta, hyvin vanha kanta
lk
= luonnonkanta

Siementen toimittaminen ja maksaminen
Siemenet lähetetään tilaajille tilausten saapumisjärjestyksessä. Postitamme siemenet tilaajan osoitteeseen,
mukana seuraa lasku. Muistakaa maksaessanne ehdottomasti käyttää viitenumeroa. Toimittamistapamme
on kätevä ja joustava sekä tilaajien että yhdistyksen
kannalta.

Luonnonkasveilla ei ole ”ikää”, nehän ovat kasvaneet
täällä aina ja sopeutuneet oloihimme.
Puuvartisista kasveista rastien määrä kertoo sen yksilön iän, josta siemenet on kerätty.
aur = aurinkoinen kasvupaikka
pvar = puolivarjoinen kasvupaikka
var = varjoinen kasvupaikka

Takuu ja siemenpussin tunnistenumero
Siemenpussissa olevasta numerosarjasta käy ilmi kaksi asiaa. Alkuosa 1076 on Maatiainen ry:n pakkaamonumero.
Numerosarjan loppuosa on siemenen eränumero,
joka kertoo tarkasti mistä siemenerästä on kyse. Säilyttäkää siemenpussi ja ottakaa yhteyttä Maatiaisen
toimistoon, jos siemenet eivät idä kylvöohjeiden huolellisesta noudattamisesta huolimatta.

E-S = Etelä-Suomi
K-S = Keski-Suomi
P-S = Pohjois-Suomi
E-K-S = yhdistelmäerä, samassa erässä siemeniä
Etelä- ja Keski-Suomesta
K-P-S = yhdistelmäerä, samassa erässä siemeniä
Keski- ja Pohjois-Suomesta
ap. = alunperin

Siemenluettelo 2005 on voimassa seuraavan luettelon
(2006) ilmestymiseen saakka - kuitenkin yksittäisen
siemenerän kohdalla vain niin kauan kuin ko. siementä
riittää.

KYLVÖOHJEITA

Hyvät siementen kerääjät!
Maatiaisen siemenvälitys toteutuu lähes yksinomaan
siementen kerääjien lahjoitusten turvin.
Kaikki lähettämänne itämiskelpoiset siemenet käytetään hyödyksi parhaaksi katsomallamme tavalla. Osa
niistä pääsee omalla numerolla siemenluetteloon, osa
keto- ja niittyseoksiin ja osa esimerkiksi vauhdittamaan

Monivuotisten kasvien lajikuvausten lopussa ”Kylvö”sanan perässä olevilla kirjaimilla viitataan seuraaviin
kylvöohjeisiin.
A Siemenet itävät helposti ja nopeasti (1-3 viikossa)
kosteaan, lämpimään maahan päästyään. Kylvä touko-kesäkuussa ulos kylvöpenkkiin tai -laatikkoon.
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B Siementen itämisessä on vaihtelua kasvikannoittain ja vuosittain. Joskus siemenet itävät helposti (kuten A), usein kylmäkäsittely on kuitenkin paikallaan itämisen nopeuttamiseksi ja tasaistamiseksi.
Kylvä huhtikuun alussa ruukkuun tai laatikkoon ja vie
kylvös ulos suojaiseen paikkaan (harso päälle). Huolehdi tasaisesta kosteudesta. Siemenet itävät kevätkesällä sään lämmettyä.

syksyä. Viileässä paikassa siemenet säilyvät tuoreina.
Useimmiten pihatarhuri haluaa kuitenkin saada kevättalvella ostamansa siemenet taimiksi heti tulevana
kesänä. Silloin siemenille on tavalla tai toisella järjestettävä 6-8 viikkoa kestävä kylmäkausi. Yksinkertaisinta on kylvää siemenet laatikoihin tai ruukkuihin kosteaan turve-hiekkaseokseen maaliskuussa tai huhtikuun
alussa. Kylvöastioita pidetään ensin reilu viikko huoneenlämmössä, minkä aikana siemenet hieman pehmenevät. Sitten astiat viedään ulos suojaiseen paikkaan: lumen alle, kuusen alle, lämmittämättömään
liiteriin, autokatokseen... Jos ulkolämpötila pysyy kuukauden verran rajoissa -3 +5 ºC, kaikki sujuu hyvin.
Yö- ja päivälämpötilan reipas vaihtelu on yleensä vain
eduksi siemenille.
Jos on pitkään kovia pakkasia tai sitten sää lämpenee yllättäen ennen aikojaan, kylvöastiat on parasta
viedä juureskellariin tai muuhun tasaisen kylmähköön
paikkaan. Valoa ei kylmäkäsittelyssä tarvita, mutta jos
jotkin siemenet alkavat itää jo kellarissa, astia täytyy
heti siirtää valoisaan, puolilämpimään (10-15 ºC) paikkaan.
Viimeistään toukokuussa kylvöastiat siirretään ulos
sellaiseen puolivarjoisaan paikkaan, jossa niitä on
helppo käydä hoitamassa ja tarkkailemassa. Kastellaan sopivasti, mullan täytyy pysyä tasaisen kosteana
koko kylmäkäsittely- ja itämisajan! Jos kaikki on sujunut hyvin, siemenet itävät alkukesällä säiden lämmetessä.

C Siemenet eivät idä ilman kylmäkäsittelyä. Niille
järjestetään keväällä 6-8 viikon pituinen keinotekoinen
kylmäkäsittely (ks. ohjeet alempana) TAI ne kylvetään
syksyllä ulos ja annetaan luonnon hoitaa kylmäkäsittely.
HUOM! Puuvartiset kasvit tarvitsevat keväällä 2-3 kuukautta kestävän kylmäkäsittelyn. Usein paras tulos
saadaan, kun siemenet kylvetään syksyllä ulos.
D Saattaa olla vaikeasti itävä laji. Keväällä tehty kylmäkäsittely ei useinkaan tehoa. Parasta kylvää heinäkuussa ulos maahan tai astiaan. Multa ei saa kuivua
kertaakaan. Siemenet saavat osakseen ensin lämpökauden ja talvella kylmäkauden ja itävät seuraavana
kesänä.
H Hernekasvien heimoon (Fabaceae) kuuluvien
kasvien siemenet itävät periaatteessa A-kohdan mukaan. Kovia siemeniä kuitenkin liotetaan vedessä yön
yli ennen kylvöä. Taimien juuret kärsivät koulimisesta,
joten siemenet on parasta kylvää suoraan kasvupaikalle tai yksittäin turveruukkuihin.

Vaihtoehto: kylmäkäsittely pusseissa
Siementen kylmäkäsittely voidaan tehdä pienessäkin
tilassa pusseissa. Jokainen siemenannos sekoitetaan
puoleen desilitraan kosteaa turve-hiekkaseosta ja suljetaan pieneen muovipussiin. Pussit kootaan muovilaatikkoon väljästi pystyyn. Laatikkoa pidetään huoneenlämmössä viikko ja viedään sitten kellariin, kuistille
tms. Jääkaappi on yleensä liian lämmin (8-12 ºC) paikka. Optimilämpötila kylmäkäsittelyn aikana on 1-5 astetta.
Kymmenen päivän välein pussit avataan, kosteus
tarkistetaan ja sisältöä pöyhitään. Siementen pitää olla
kylmässä 6-8 viikkoa. Kylmäkausi kannattaa ajoittaa
siten, että sen loputtua pussien sisältö voidaan kaataa
ulos kylvöpenkkiin tai -laatikkoon.

SIEMENTEN KYLMÄKÄSITTELY
Lukuisten monivuotisten kasvilajien kuivat siemenet
ovat itämislevossa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä,
etteivät siemenet idä ennen kuin ovat saaneet ”herätyksen”, kylmäkäsittelyn.
Luonnossa siemenet saavat tuon ”herätyksen” syksyn ja kevään viileiden kausien aikana, kun siemen on
kosteassa maassa. Pihatarhuri voi matkia luonnon järjestystä kylvämällä siemenet syksyllä ulos kylvöpenkkiin tai laatikoihin. Siemenet itävät yleensä seuraavan
kesän alussa. Jos päätätte tehdä näin, varastoikaa tänä keväänä hankkimanne siemenpussit väljästi ilmaviin
muovirasioihin jääkaappiin tai kylmiöön odottamaan
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Perennat eli monivuotiset puutarhakukat
1. PUNAKÄRSÄMÖ / röllika
Achillea millefolium -lajike
Olemukseltaan kuten siankärsämö. Tukevat varret 5070 cm, liuskaiset lehdet, voimakas ryydintuoksu. Kukinnot punaisen sävyjä, ruusunpunaista ja tummempaa. Pitkä kukinta heinä-syyskuu. Kukkatarhaan, hyvä
leikkokukka. Aur, kuivahko, hiekkainen maa.
Kylvö: A
Kanta: xx

5. UKONHATTU, keltakukkainen / stormhatt
Keltakukkaisia Aconitum-lajeja ovat mm. kuu- (A. anthora), kelta- (A. lycoctonum subsp. lycoctonum, aik. A.
vulparia) ja etelänukonhattu (A. lycoctonum subsp.
neapolitanum, aik. A. lamarckii). Ne muistuttavat toisiaan melko lailla. Korkeus 80-120 cm, tummat, sormiliuskaiset lehdet. Vaaleankeltaiset, korkean kypärämäiset kukat heinä-syyskuussa. Pvar, tuore multamaa.
Kylvö: C
Kannat: Siemenistä päätellen a ja b ovat eri lajeja,
mutta mitä lajeja... kokeilkaa!
a) xx
b) xx

2. AITOUKONHATTU / stormhatt
Aconitum napellus subsp. lusitanicum
Harvinainen perinnekasvi. Korkeus 80-120 cm, tummat, sormiliuskaiset lehdet. Tummansiniset kukat tähkämäisessä, (lähes) haarattomassa kukinnossa heinäsyyskuussa. Pvar, tuore multamaa. Kylvö: C
Kannat: (ovat todennäköisesti aitoukonhattuja eivätkä
tarhaukonhattuja)
a) xxxx P-S ”Tornio”
tiivis kukinto, hyvä kuivakukkanakin.
b) xxx P-S ”Pietarsaari”
b) xxxx E-S

6. LÄNNENKONNANMARJA / amerikansk trolldruva
Actaea rubra
Luonnonperenna Pohjois-Amerikan koillisosasta. Leveä, monivartinen, 40-50 cm. Isot, sormilehdykkäiset
lehdet. Pienet valkoiset kukat tertuissa kesäkuussa.
Loppukesällä kypsyvät punaiset marjat ovat hyvin koristeelliset, tosin myrkylliset. Peittokasviksi puiden ja
pensaiden alle, pohjoisseinustoille, metsäpuutarhaan.
Var, tuore multamaa. Kylvö: C
Kanta: xxx P-S

3. TARHAUKONHATTU / trädgårdsstormhatt
Aconitum x stoerkianum (aik. A. x cammarum)
Tuttu jokapihan perinnekasvi. Korkeus 80-120 cm,
tummat, sormiliuskaiset lehdet. Tummansiniset kukat
monihaaraisessa kukinnossa heinä-syyskuussa. Pvar,
tuore multamaa. Kylvö: C
Kanta: xx ’Album’, valkoinen

7. KEVÄTRUUSULEINIKKI / våradonis
Adonis vernalis
Komea kevätkukka, joka taatusti huomataan. 20-30
cm. Hienoliuskaiset lehdet, isot keltaiset kukat toukokuussa. Kuihtuu keskikesällä. Kivikkoon, rinteisiin, luiskiin. Aur, kuivahko, hiekkainen ja kalkittu maa. Kylvö: D
Kanta: x

4. UKONHATTU / stormhatt
Aconitum soongaricum
Ukonhattulaji Venäjältä. Korkeus 100-150 cm, tummat,
sormiliuskaiset lehdet. Tummansiniset kukat monihaaraisessa kukinnossa heinä-syyskuussa. Pvar, tuore
multamaa. Kylvö: C
Kanta: xx?

Perennat

8. TARHASALKORUUSU / stockros
Alcea rosea
Pihan keskipiste. Varret 1,5-2,5 m, suuret lehdet. Upea
kukinta heinäkuusta syysmyöhälle. Kaksivuotinen: kylvö juhannuksena, kukinta seuraavana kesänä. Lehtiruusukkeet suojataan havuilla maan jäädyttyä syksyllä.
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Kohopenkki tai rinne, josta liikavesi valuu pois. Saattaa
elää montakin vuotta, jos kasvupaikka on sopiva ja talvet leutoja. Aur, kuohkea, muheva maa.
Kannat: kaikilla yksinkertaiset kukat
a) xx valkoinen
b) x ”musta” eli hyvin tumman punainen
c) x monipuolinen seos punasävyjä
d) x väriseos ’Antwerp’

harmaanukkainen. Taajat valkoiset mykeröstöt varsien
päissä. Pienet kellertävät kukat huomaamattomia, mutta valkoiset, paperimaiset kehtosuomut isoja. Hyvä
leikko- ja kuivakukka. Aur, kuivahko hiekkamultamaa.
Kylvö: A.
Kanta: xx ’Neuschnee’
13. KRUUNUVUOKKO / bukettanemon
Anemone coronaria
Kruunuvuokon mukuloita saa tietysti kaupasta, mutta
mikäpä estää kasvattamasta ne(kin) itse. Näiden siementen kerääjä kertoo: ”Siemenet itävät nopeasti, ilman kylmäkäsittelyä. Siementaimet kukkivat kolmevuotiaina. Syksyllä nostan mukulat multapaakkuineen
pesuvatiin (pohja rikki), jossa annan niiden olla kevääseen. Toukokuulla alan kastella ja pian kasvu alkaa.
Kesäkuussa istutan paakut perennapenkkiin. Koko kesän kestävä kukinta ilahduttaa.” Aur, runsasravinteinen
multamaa. Kylvö: A
Kanta: x valkoinen

9. KELLOSINISARJA / frilandsagapantus
Agapanthus ’Headbourne Hybrids’
Sinisarjan nk. Headbourne-hybridit sai aikaan muuan
englantilainen Lewis Palmer 1950-luvulla. Kyseessä
on siemenistä lisättävä eräänlainen jalostuslinja tai ”rotu”, jota pidetään kaikkein kestävimpänä sinisarjoista.
Tässä tarjolla olevat siemenet on kerätty kolmesta sinisarjayksilöstä, jotka ovat talvehtineet vuosikausia ulkona seinänvieruspenkissä Etelä-Suomessa. Aika hyvä
suoritus kasvilta, jolla on eteläafrikkalaiset sukujuuret!
Suojainen, lämmin, koholla oleva kasvupaikka. Aurpvar, tuore multamaa. Kylvö: A.
Kanta: xx sininen

14. HELOVUOKKO / röd flikanemon
Anemone x lesseri
Punakukkainen vuokko! Liuskaiset lehdet, kukkavarret
30-40 cm. Kukinta kesäkuussa. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: C
Kanta: xx

10. UKKOLAUKKA / kirgislök
Allium hollandicum (aik. A. aflatunense)
Komea laukka, pitkät kukkavarret jopa 1 m. Pallonpyöreät, liilanpunaiset kukinnot touko-kesäkuussa. Sipulit
on parasta istuttaa kukkatarhaan muiden perennojen
sekaan, jotta ukkolaukan kuihtuvat lehdet peittyvät
muuhun kasvustoon. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa.
Kylvö: C (syyskylvö tuottaa parhaan tuloksen).
Kanta: xx

15. NARSISSIVUOKKO / narcissanemon
Anemone narcissiflora
Näyttävästi kukkiva vuokko. Hieman leinikkimäiset lehdet. 20-30 cm korkeiden tukevien varsien päissä ikään
kuin kimppuna rykelmä pitkäperäisiä, valkoisia vuokonkukkia. Kukinta kesäkuussa. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: C
Kanta: xx (siemeniä on vähän)

11. KARHUNLAUKKA / ramslök
Allium ursinum
Leveälehtinen laukka, kukkavarret 20-30 cm. Puolipallomaiset, valkoiset kukinnot kesäkuussa. Viihtyessään
leviää kasvustoksi. Puiden ja pensaiden alle. Valkosipuliaromiset lehdet sopivat leivän päälle ja salaattiin.
Pvar-var, tuore multamaa. Kylvö: C (syyskylvö tuottaa
parhaan tuloksen).
Kanta: xx

16. TÄHKÄHIETALILJA / stor sandlilja
Anthericum liliago
Helppohoitoinen luonnonperenna, joka kasvaa vuosi
vuodelta komeammaksi. Heinämäisen kapeat lehdet tiheinä ruusukkeina. Kukkavarret 50-70 cm. Pienet liljamaiset, valkoiset kukat pitkässä, haarattomassa latvatertussa kesäkuussa. Hyvä leikkokukka. Aur, tuore,
hiekkapitoinen maa. Kylvö: C
Kanta: xx

12. HELMINUKKAJÄKKÄRÄ / pärleternell
Anaphals margaritacea
Kestävä, helppohoitoinen ja näyttävä luonnonperenna.
Varret 50-70 cm, kapeat lehdet. Koko kasvi vaalean5

AKILEIJAT
Huomatkaa akileijoista: samassa puutarhassa samaan
aikaan kukkivat akileijalajit ja -lajikkeet risteytyvät keskenään. Siemenistä kasvaa akileijoja, mutta millaisia,
se on aina pieni yllätys - useimmiten kuitenkin positiivinen yllätys!

21. LAPINAKILEIJA / pastellakleja
Aquilegia ’Olympia’
Lapinakileijoja on kahta sorttia, korkea ja matala. Tässä on tarjolla jälkimmäinen, 30-40 cm korkea kanta, joka muistuttaa kasvutavaltaan japaninakileijaa. Kukat
kaksivärisesti siniset ja vaaleankeltaiset. Kukinta kesäkuussa. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa.
Kylvö: C
Kanta: xxxx P-S

17. ALPPIAKILEIJA / alpakleja
Aquilegia alpina
Alppiakileijan nimellä kulkevat kasvit eivät yleensä ole
aitoa alppiakileijaa, vaan jotain sinnepäin. Tämä ei liene varsinaisesti vahinko, sillä aito alppiakileija on kuulemma herkkähipiäinen ja vaikea kasvatettava. Tässä
tarjolla olevat siemenet on kerätty akileijoista, jotka
alunperin ovat kasvaneet alppiakileijan nimellä myydyistä siemenistä. Korkeus 30-50 cm, lehdet tyypillisen
akileijamaiset, kukat sinivalkoiset. Pitkä kukinta kesäheinäkuussa. Sopii kivikkoon, reunakasviksi kukkatarhaan, seinustalle... Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa.
Kylvö: C
Kanta: x

22. TULIAKILEIJA / eldakleja
Aquilegia formosa
Amerikkalainen akileija. Korkeus 40-50 cm, sirot lehdet. Pienehköt, mutta pitkäkannuksiset kukat lämpimän
punaoranssit, keltaiset heteet. Kukinta heinä-elokuussa. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kanta: x (siemeniä on vähän)
23. LEHTOAKILEIJA / akleja
Aquilegia vulgaris
Lehtoakileija on vanha tuttu joka pihan kukka ja aito
perinnekasvi. Korkeus 50–80 cm. Kukkien värien ja
muotojen vaihtelu on valtavaa: puhtaan valkoista, punaista haaleasta lähes mustaan, sinistä taivaanväristä
yöntummaan sekä samettista violettia; yksinkertaisia
kukkia kannuksilla ja ilman sekä kerrannaisia ”palloja”.
Kukinta alkaa juhannuksen maissa. Kukkatarhaan, pihaniitylle. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa paras. Kylvö: C
Kannat:
a) xxxx koko maa
Seos, joka on koottu 14:stä eri puolilta maata kerätystä siemenerästä. Pitäisi löytyä kukanvärit ja muodot laidasta laitaan!
b) xxxx K-S valkoinen
Ikivanha akileijakanta. Siemenet on kerätty pihasta,
jossa kasvaa ainoastaan valkokukkaisia akileijoja.

18. JAPANINAKILEIJA / japansk akleja
Aquilegia flabellata
Pieni ja sievä akileija, jonka suosio tuntuu kasvavan
vuosi vuodelta. Korkeus 15-30 cm, sinivihreät, jäykät
lehdet. Valkoiset tai sinivalkoiset kukat kesäkuussa. Kivikkoon, pensaiden alle, reunakasviksi kukkatarhaan,
seinustalle... Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kannat:
a) xx vahamaisen valkoinen ’Nana Alba’
b) x
sinivalkoinen
19. KOTKANAKILEIJA / vårakleja
Aquilegia glandulosa
Erityisen komeakukkainen akileija. Lehdet sirommat
kuin esim. lehtoakileijalla, korkeus 30-40 cm. Kukat
suuret, loistavan siniset, keltaheteiset. Kukinta kesäkuussa. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kanta: xx (siemeniä on vähän)

24. JALOAKILEIJA / pastellakleja
Aquilegia Cultorum-ryhmän lajikkeet
Jaloakileijoja on periaatteessa kahta tyyppiä. Pitkäkannuksiset, suuri- ja värikäskukkaiset lajikkeet ovat
amerikkalaisten akileijalajien jälkeläisiä. Jos kukat taas
ovat keskikokoisia, kannukset lyhyitä tai puuttuvat
tyystin, värit valkoisia, punaisia ja sinisiä, sukupuusta
löytyy lehtoakileija. Korkeus 80-100 cm. Kukinta heinäkuussa. Jaloakileijat ovat helppoja kasvatteja ja hyviä

20. PERHOAKILEIJA / snövitakleja
Aquilegia glandulosa var. jucunda
Kuten kotkanakileija, mutta kukat sinivalkoiset. Aurpvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kanta: xx

Perennat
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29. TÖYHTÖANGERVO / plymspirea
Aruncus dioicus
Komea ja rehevä perenna, kasvaa vuosien mittaan
pensasmaiseksi, monivartiseksi ja hyvässä maassa
1,5 m korkeaksi. Tiheät, suuret, kermanvalkoiset kukkatöyhdöt kesä-heinäkuussa. Kaksikotinen eli hede- ja
emikukat eri kasveissa. Hedekukinnot ovat kukinta-aikaan komeita, emikukinnot taas somia talventörröttäjiä. Aur-pvar-var, tuore tai kostea, runsasravinteinen
maa. Annettava kasvaa rauhassa. Kylvö: B
Kanta: xx

leikkokukkia. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa.
Kylvö: B tai C
Kannat:
a) x-xx väriseos pitkäkannuksisia jaloakileijoja:
valkoinen, keltainen, punainen, violetti, sininen ja
kaikkea siltä väliltä.
b) x väriseos ’Nora Barlow’ -tyyppisiä akileijoja.
Kukka on kannukseton ja puolikerrannainen, vaaleanpunainen, punavalkoinen, violetinsininen,
”musta”.
c) x ’Tower Light Blue’
Lehtoakileijamainen lajike. Kukat vailla kannuksia,
kerrannaisia, auetessa lähes valkoisia, myöhemmin
vaaleansinisiä.

30. ALPPIASTERI / alpaster
Aster alpinus
Tämä matala (20-30 cm) asteri aloittaa runsaan kukinnan juhannuksen vaiheilla. Isot mykeröt yksittäin varsien latvoissa. Sopii paikoille, joissa vesi ei seiso, etenkään talvella. Kasvusto jaetaan ja istutetaan uudelleen
muutaman vuoden välein. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
Kanta: x-xx siniliila

25. KAUKASIANPITKÄPALKO / fagertrav
Arabis caucasica
Mainio peittokasvi luiskiin ja rinteisiin, vihreä myös kasvukauden ulkopuolella. Mattomainen kasvutapa, talvivihreät lehdet. Lehdet 10 cm korkeat, kukkavarret 20
cm. Pienet, valkoiset, tuoksuvat kukat touko-kesäkuussa. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa.
Kylvö: A
Kanta: xx

31. ISOTÄHTIPUTKI / stjärnflocka
Astrantia major
Parhaita luonnonperennoja: rehevä, vähään tyytyvä,
missä vain menestyvä, lähes hoidotta pärjäävä. Kukkatarhaan, perennaniittyyn, metsäpuutarhaan. Korkeus kasvupaikan mukaan 30-90 cm. Pitkä kukinta heinä-syyskuussa. Aur-pvar-var, tuore, runsasravinteinen
maa paras, mutta kasvaa missä vain. Kylvö: C tai D
Kannat:
a) xx-xxxx
vaaleanpunertava, saattaa olla vihertävänvalkoisia
joukossa
b) x ’Primadonna’-lajike, tummanpunainen

26. LÄNNENARNIKKI / arnika
Arnica chamissonis
Muistuttaa idänarnikkia (ks. seuraava). Aur-pvar, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
Kanta: x
27. IDÄNARNIKKI / trädgårdsarnika
Arnica sachalinensis
Tavallisin Suomessa kasvatetuista arnikkilajeista, helppo ja viihtyvä perenna. Korkeus 30-50 cm. Runsaasti
pieniä päivänkakkaramaisia, keltaisia mykeröitä kesäheinäkuussa. Leviää hiljalleen rönsyillä. Aur-pvar, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
Kanta: xx

32. ”SINIKAUNOKAINEN”
Bellis caerulescens
Samantapainen kuin tavallinen kaunokainen, mutta
mykerö sinertävä tai liila. Kukkii koko kesän. Aur, kuivahko, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
Kanta: xx liila

28. PIKKUTÖYHTÖANGERVO / astilbespirea
Aruncus aethusifolius
Siro kivikko- ja peittokasvi, muistuttaa jaloangervoja.
Korkeus 20-30 cm. Kermanvalkoiset pikku kukinnot
heinä-elokuussa. Lehdissä loistavan oranssinpunainen
syysväri. Aur-var, tuore multamaa. Kylvö: B
Kanta: xx

33. KAUNOKAINEN / bellis, tusensköna
Bellis perennis
Tämä tuttu, pieni kasvi sopii kukkaryhmien reunoille,
kivikkoon, nurmikolle ja pihasoraan. Leviää siemenillä.
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Ainavihreät lehtiruusukkeet maanrajassa, kukintovarret
10-15 cm. Runsain kukinta kesäkuussa, harvakseltaan
syksyyn saakka. Aur-pvar, kuivahko, hiekkapitoinen
maa. Kylvö: A
Kannat:
a) xxx P-S Valkomykeröinen, alta punertava luonnonkanta alunperin Keski-Euroopasta. Viihtynyt hyvin Kajaanissa 1970-luvulta alkaen, villiintynyt nurmikolle.
b) xx P-S Vaaleanpunamykeröinen lajike. Viihtynyt
niin ikään hyvin pohjoisen oloissa ja levinnyt pitkin
pihaa, myös soraisille paikoille.

korkea, kiipeää kärhillä. Isot, liuskaiset, herttatyviset
lehdet. Valkoiset, pienet kukat heinä-syyskuussa. Loppukesällä kypsyvät mustat marjat myrkyllisiä. Pvar,
tuore tai kostea multamaa. Kylvö: C
Kanta: xxxx E-S
37. HÄRÄNKUKKA / ljusöga
Buphthalmum salicifolium
Harvinainen, vanha luonnonperenna. Korkeus 30-40
cm. Suikeat lehdet. Päivänkakkaramaiset, keltaiset
mykeröt heinäkuussa. Kukkatarhaan, pihan luonnontilaisille alueille. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A
Kanta: x

34. KÄÄPIÖKAUNOKAINEN
Bellium bellidioides
Siementen kerääjä kertoo seuraavaa:
”Lehdet kasvin tyvellä ruusukkeena. Kasvattaa maanpäällisiä rönsyjä, joiden ruusukkeet kukkivat vielä samana kesänä. Kukintovarret 2-14 cm, yksimykeröiset.
Mykeröt noin sentin läpimitaltaan. Kehräkukat keltaiset, laitakukat päältä valkoiset, alta yleensä punaiset.
Nuoret mykeröt sulkeutuvat yöksi, jolloin näyttävät punaisilta. Kotoisin läntisiltä Välimeren saarilta Baleaareilta, Korsikasta ja Sardiniasta... Siemenet saatu
alunperin Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan
siemenvaihdon kautta. Kestänyt ulkona talvet jopa
täällä Lapissa, mutta viisainta on kerätä siemeniä joka
vuosi talteen ja kylvää keväällä, jolloin kukinta alkaa
parin kuukauden kuluttua ja kestää pitkään.” Kylvö: A,
mullan pintaan, ei peitetä.
Kanta: xxx P-S

38. KULTAJÄNÖNPUTKI / harört
Bupleurum longifolium subsp. aureum
Tämä harvinainen perenna on osoittautunut kestäväksi
ja luotettavaksi kasviksi Pohjois-Suomessakin. Korkeus 90-120 cm. Vihertävänkeltaiset, tyräkkimäiset kukat
kesä-elokuussa. Kukkatarhaan ritarinkannusten seuraksi, hyvä leikkokukka. Aur-pvar, kuivahko tai tuore,
hiekkainen multamaa. Kylvö: D
Kanta: xx?
39. HERTTAKELLO / hjärtklocka
Campanula alliariifolia
Soma valkokukkainen kello. Herttamaiset lehdet ruusukkeena, lehtevät kukkavarret 30-60 cm. Kermanvalkoiset kellot toispuoleisessa tertussa kesä-heinäkuussa. Leviää maanalaisin rönsyin. Kivikkotarhaan,
kukkatarhaan, metsäpuutarhaan. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: B
Kanta: xx?

35. SOIKKOVUORENKILPI / bergenia, vinterblad
Bergenia crassifolia
Tämä on se harvinaisempi ja itse asiassa perinteisempi vuorenkilpilaji - yleensähän pihoissa kasvatetaan leveänpyöreälehtistä herttavuorenkilpeä (B. cordifolia).
Isot, nahkeat, soikeat ja talvellakin vihreät lehdet. Ruusunpunaiset kukat toispuoleisessa tertussa toukokuussa. Korkeus 30-50 cm. Aur-pvar-var, tuore tai kostea
multamaa. Kylvö: A
Kanta: xxxx E-S

40. AMERIKANKELLO / amerikansk klocka
Campanula americana
Amerikanserkku kotoisten kellojemme seuraksi! Kaksivuotinen. Tukevat, lehtevät kukkavarret 80-150 cm.
Pitkät lehdet. Leveänavoimet (tähtimäiset), siniset, valkokurkkuiset kellot lehtihangoissa. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihan puolihoidetuille alueille.
Aur-pvar-var, tuore tai kostea multamaa. Kylvö: B
Kanta: x

36. MUSTAKOIRANKÖYNNÖS / hundrova
Bryonia alba
Nopeakasvuinen, peittävä köynnös seinustalle, verkkoaitaan, pergolaan, ryteikköihin... Ruohovartinen, 2-3 m

Perennat

41. PARTAKELLO / skäggklocka
Campanula barbata
Pieni, soma kellokukka Norjan ja Keski-Euroopan vuo8

ristoista. Yleensä kaksivuotinen, kylväytyy itse. Karvaiset lehdet ruusukkeena, jonka keskeltä kohoavat 2040 cm korkeat kukkavarret. Liilansiniset kellot
toispuoleisessa, nuokkuvassa tertussa kesä-elokuussa. Kivikkotarhaan, rinteisiin. Aur, kuivahko tai tuore,
hiekkapitoinen maa.
Kylvö: B
Kanta: x

46. KURJENKELLO / stor blåklocka
Campanula persicifolia
Kaunein kelloistamme? Matalana pysyvän lehdistön
joukosta nousee monikelloisia varsia 70–100 cm. Kellot suuria, sinisiä ja valkoisia. Kukinta heinäkuussa.
Kukkatarhaan. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa.
Kylvö: B
Kanta: xxx K-S sininen ja valkoinen,
joukossa kerrannaiskukkaisia

42. KARPAATTIENKELLO / karpaterklocka
Campanula carpatica
Tunnettu matala kellokukka. 10-30 cm korkea, mätästävä, alalehdet herttamaiset. Leveät, vaaleansiniset
kellot kesä-elokuussa. Kivikkotarhaan, rinteisiin, reunakasviksi kukkapenkkiin, myös astioihin. Aur-pvar,
kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu maa. Kylvö: A
Kanta: xx sininen

47. PISAMAKELLO / prickklocka
Campanula punctata
Aasialainen kellokukka. Herttamaiset lehdet ruusukkeena, lehtevä varsi 30-60 cm. Suuret, pitkänomaiset
kellot kermanvalkoisia tai marjapuuronpunaisia, sisältä
pilkullisia. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan,
metsäpuutarhaan. Leviää hiljalleen juurirönsyillä.
Aur-pvar, tuore multamaa. Kylvö: B
Kanta: x-xx

43. MAITOKELLO / mjölkklocka
Campanula lactiflora
Komea kello kukkatarhaan taustalle. Lehtevät varret
80-150 cm. Latvassa iso rykelmä vaaleanliiloja kelloja
heinä-elokuussa. Aur-pvar, tuore multamaa. Kylvö: B
Kanta: x

48. VUOHENKELLO / knölklocka
Campanula rapunculoides
Perinteinen puutarhakukka ja niittykasvi. Komea ja
elinvoimainen kasvi paikoille, joissa on tilaa levitä. Korkeus 60-80 cm, herttamaiset lehdet. Liilansiniset kellot
toispuoleisessa, pitkässä tertussa heinä-syyskuussa.
Aur-pvar, monenlaiset maat. Kylvö: B
Kanta: xxxx

44. UKONKELLO / hässleklocka
Campanula latifolia
Komein kelloistamme, perinnepuutarhan peruskukkia.
Varret 80-150 cm. Isot, sinivioletit tai valkoiset kellot
pitkässä, lehtevässä latvatertussa. Kukinta heinäkuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, pihametsään... Aurpvar, tuore tai kostea multamaa. Kylvö: B
Kannat:
a) xxx-xxxx sinivioletti
b) xxx-xxxx valkoinen

49. VARSANKELLO / nässelklocka
Campanula trachelium
Komea kellokukka, kasvaa luonnossa harvinaisena
Lounais-Suomen lehdoissa, myös pihakukkana käytetty. Varret 80-100 cm. Sinivioletit kellot pitkässä, lehtevässä tertussa heinä-elokuussa. Kukkii ukonkellon jälkeen! Kukkatarhaan, pihaniitylle, pihametsään...
Aur, tuore multamaa. Kylvö: B
Kanta: ilmeisesti alunperin luonnonkanta

45. MAARIANKELLO / mariaklocka
Campanula medium
Kaksivuotinen, perinteinen kellokukka. Ensimmäisenä
kesänä kasvaa lehtiruusuke, joka talvehtii, toisena kesänä kukkavarret 50-90 cm. Kellot suuria, valkoisia sekä sinisen, violetin ja ruusunpunaisen sävyjä. Kukinta
heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka.
Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A, kesäkuussa. Lehtiruusukkeet suojataan havuilla kylmyydeltä ja
kevätauringolta. Jatkossa kylväytyy.
Kanta: x väriseos

50. KELTAKAUNOKKI / gulklint
Centaurea macrocephala
Komea, erikoinen kaunokki. Pystyt, tukevat varret 100120 cm. Isot, sutimaiset, keltaiset mykeröt heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikko- ja kuivakukka. Aur,
tuore multamaa. Kylvö: A
Kanta: x-xx

9

51. VUORIKAUNOKKI / bergklint
Centaurea montana
Perinteinen puutarhakukka. Varret 30-60 cm. Kauniit,
alta hopeanharmaat lehdet. Isot, siniset, ruiskaunokkimaiset mykeröt kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle. Aur, kuivahko hiekkamultamaa. Kylvö: A
Kanta: xxx

56. OHDAKE / tistel
Cirsium sp.
Tämä erikoinen ohdakelaji muistuttaa äkkiseltään huopaohdaketta: iso, tiheä lehtipehko, josta kohoaa valtava määrä toista metriä korkeita kukintovarsia suurine,
sutimaisine mykeröineen. MUTTA: tämän ohdakkeen
lehdet ovat koristeellisesti pariliuskaiset ja mykeröt
pääosin kellervän tai punervan valkoiset. Kukinta varmaan heinä-elokuussa? Kukkatarhaan, pihan luonnontilaisille alueille, kimalaisten lempikasvi. Aur, tuore tai
kostea maa. Kylvö: C
Kanta: xx?
PS. Villi arvaus: tämä voisi olla valkokukkainen muoto
Ranskassa ja Saksassa luontaisena kasvavasta ohdakelajista Cirsium rivulare.

52. MUSTAKAUNOKKI / svartklint
Centaurea nigra
Erikoisen näköinen kaunokki, jonka mykeröistä puuttuvat isot laitakukat. Pystyt varret 50-80 cm. Lehdet suikeita. Isot mykeröt sutimaisia, tumman violetinpunaisia.
Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle,
perhoskasvi. Aur, kuivahko maa. Kylvö: A
Kanta: x

57. KELLOKÄRHÖ / helbladig klematis
Clematis integrifolia
Ruohovartinen perennakärhö, ei köyntele. Korkeus 5090 cm. Soikeat, kiiltävät lehdet. Nuokkuvat, sinivalkoiset, kärhömäiset kukat heinä-syyskuussa. Hopeanhaituvaiset siemenhedelmystöt. Kukkatarhaan,
pensasryhmiin. Varret tuettava. Aur-pvar, tuore multamaa. Kylvö: C
Kanta: xx

53. KAUKASIANKIRAHVINKUKKA / jättevädd
Cephalaria gigantea
Korkea, viime vuosina suosituksi tullut puutarhakukka.
Haaraiset varret 2-2,5 m. Isot, liuskaiset lehdet. Vaaleankeltaiset, mykerömäiset, 5 cm leveät kukinnot heinäelokuussa. Perenna- ja pensasryhmiin, yksittäiskasviksi, perhos- ja leikkokukka. Aur, tuore,
runsasravinteinen maa. Kylvö: C
Kanta: x-xx

58. PENSASKÄRHÖ / styvklematis
Clematis recta
Toinen ruohovartinen, köyntelemätön perennakärhö.
Korkeus 120-150 cm. Liuskaiset lehdet. Pienet, valkoiset kukat tiheissä, suurissa kukinnoissa heinä-elokuussa. Valkohaituvaiset siemenhedelmystöt. Kukkatarhaan, pensasryhmiin. Varret tuettava. Aur-pvar,
tuore multamaa. Kylvö: C
Kanta: xx

54. HOPEAHÄRKKI / silverarv
Cerastium tomentosum
Tuttu kivikko- ja peittokasvi. Korkeus 20-40 cm, tiheä
ja lamoava kasvutapa. Pienet lehdet hopeanharmaita.
Valkoiset kukat touko-kesäkuussa. Leviää nopeasti.
Aur, kuiva, niukkaravinteinen maa. Kylvö: A
Kanta: xxxx E-S
55. TÄHKÄKIMIKKI / läkesilverax
Cimicifuga racemosa
Kaunis loppukesällä kukkiva varjoperenna. Sormilehdykkäiset lehdet, kukkavarret 100-150 cm. Pienet valkoiset kukat pitkissä tähkämäisissä kukinnoissa elokuussa. Itäseinustalle, harvan puuston alle,
metsäpuutarhaan. Pvar-var, tuore tai kostea runsasravinteinen maa. Kylvö: C
Kanta: x

Perennat

59. LAMOPEIKONKELLO / porslinsklocka
Codonopsis clematidea
Epätavallinen kellokukka. Puolirennot, pienilehtiset
varret 40-60 cm. Suuret kellokukat vaaleansiniset, sisältä musta-oranssikuvioiset. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, pensaikkoon. Aur-pvar,
tuore, hiekkainen maa. Kylvö: B
Kanta: xx
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Kylvö: C
Kannat:
a) xxx-xxxx kirkkaan sinikukkainen maatiaisritarinkannus, korkeus 120-150 cm
b) x-xxx jaloritarinkannus, sinisen monia sävyjä, korkeus 150-200 cm.

60. HEIDINKUKKA / klockviva
Cortusa matthioli
Esikoiden herttainen lähisukulainen. Pyöreät, hammaslaitaiset lehdet. Kukkavarsien (20-30 cm) päissä
joukoittain nuokkuvia, kellomaisia, sinervänpunaisia
kukkia touko-kesäkuussa. Sopii samanlaisille paikoille
kuin esikot, esim. metsäpuutarhaan. Pvar-var, tuore,
runsasravinteinen maa. Kylvö: C
Kanta: x-xx

64. HARJANEILIKKA / borstnejlika
Dianthus barbatus
Perinteinen, pidetty ja arvostettu perenna. Kukkavarret
30-50 cm. Kukat leveissä viuhkoissa, valkoisia, vaaleanpunaisia, vaalean tai tumman ruusunpunaisia. Pitkä
kukinta-aika kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon
ja pihan puolihoidetuille alueille, hyvä leikkokukka. Aur,
tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
Kannat:
a) xxx E-S väriseos
b) xxxx K-S tummanpunainen

61. JALOKIURUNKANNUS / sibirisk nunneört
Corydalis nobilis
Varma ja uskollinen kevätkukkija. Korkeus 40-60 cm,
monivartinen. Kukat tiheässä tertussa, vaaleankeltaisia, ruskeatäpläisiä. Kukinta touko-kesäkuussa. Pensaiden alle, pihametsään. Aur-pvar, tuore multamaa
paras, mutta menestyy monenlaisissa maissa, jopa pihasorassa. Kylvö: D
Kanta: xxxx

65. KETONEILIKKA / ängsnejlika
Dianthus deltoides
Tutusta ketokasvista on viljelyssä muutama lajikekin.
Ne ovat muuten samanlaisia kuin luonnon ketoneilikka,
mutta kukat voivat olla esim. valkoisia tai hyvin tumman punaisia. Korkeus 10-20 cm. Löyhästi mätästävä,
mattomainen kasvutapa, pienet lehdet. Pienet, sievät
neilikankukat kesä-elokuussa. Kivikot, kukkaryhmien
reunat, kedot, peittokasvi. Aur, kuivahko, hiekkainen
maa. Kylvö: A
Kanta: x loistavan punakukkainen lajike

62. KIINANRITARINKANNUS / kinesisk riddarsporre
Delphinium grandiflorum
Loistavan sinikukkainen kasvi, johon on helppo ihastua. Monivuotinen, mutta kasvatetaan yleensä yksivuotisena kesäkukkana. Korkeus 30-50 cm, lehdet liuskaiset. Haarautuva, ilmava kasvutapa. Kirkkaansiniset
kukat yksittäin varrenhaarojen päässä. Kukinta heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, kesäkukkaryhmiin.
Aur, tuore, hiekkainen maa. Kylvö: B
Kanta: x-xx

66. KESÄPIKKUSYDÄN / fänrikshjärta
Dicentra formosa
Verraton ja runsaasti kukkiva jokapaikankasvi. Saniaismaiset, raikkaan vihreät lehdet, korkeus 30-40 cm.
Pienet, ruusunpunaiset, sydämenmuotoiset kukat toispuoleisissa tertuissa heinä-elokuussa. Pvar, tuore,
runsasravinteinen maa. Kylvö: D
Kanta: xxx K-S

63. ISO- ja JALORITARINKANNUS /
stor riddarsporre & trädgårdsriddarsporre
Delphinium elatum ja D.-lajikkeet
Isoritarinkannusta sekä vanhojen jaloritarinkannusten
siemenjälkeläisiä tavataan kutsua maatiaisritarinkannuksiksi. Ne ovat varsin yleisiä puutarhoissa ympäri
maata ja pärjäävät pitkään ilman hoitoakin. Pienehköt
(2-3 cm) kukat ovat kirkkaansiniset tai violetinsiniset ja
tummasilmäiset. Kukinto on harvempi kuin jaloritarinkannuksilla ja yleensä haaroittunut. Nykyään kasvatettavat upeat jaloritarinkannukset ovat puolestaan saaneet alkunsa määrätietoisen kasvinjalostustyön
tuloksena.Maatiaisritarinkannukset sopivat kukkatarhaan ja pihaniityllekin, jaloritarinkannukset kukkatarhaan paraatipaikalle. Aur, tuore hiekkamultamaa.

67. MOOSEKSENPALAVAPENSAS / diptam, Moses
brinnande buske
Dictamnus albus
Harvinaisen komea, suorastaan trooppisen näköinen
perenna. Pysty ja pensasmainen, korkeus 60-100 cm.
Kankeat lehdet parilehdykkäisiä. Orkideamaiset kukat
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pitkissä tertuissa kesä-heinäkuussa. Kasvista erittyy
tuoksuvaa, haihtuvaa öljyä. Kukkatarhaan taustalle tai
keskelle. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen multamaa.
Annettava kasvurauha, vältettävä koskettelua. Kylvö: D
Kannat:
a) xxxx E-S kukat ruusunpunaisen sävyjä vaaleasta
tummaan + monin tavoin täplikkäitä
b) xxxx E-S valkokukkainen

Pienet liilat kukat elo-syyskuussa. Kukkatarhaan, kuivakukaksi, talventörröttäjäksi puutarhaan, erinomainen
perhos- ja mehiläiskasvi. Aur, tuore hiekkamultamaa.
Kylvö: A.
Kanta: x
72. JUMALTENKUKKA / tolvgudablomma
Dodecatheon sp.
Harvinainen ja hyvin kaunis pieni perenna. Kapealehtisen ruusukkeen keskeltä nousee 20-30 cm korkeita
kukkavarsia. Kukat nuokkuvia, syklaamimaisia, tumman ruusunpunaisia. Kukinta kesäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Kukinnan jälkeen lehdet yleensä kuihtuvat. Pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kanta: x-xx

68. KELTASORMUSTINKUKKA / gul fingerborgsblomma
Digitalis grandiflora
Hieno keltakukkainen sormustinkukkalaji. Kukkavarret
60-100 cm. Tummanvihreä lehtiruusuke, lehdet keihäsmäisiä. Kukkakellot sitruunankeltaisia ja sisältä ruskeapilkkuisia. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan,
metsäpuutarhaan. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen maa.
Kylvö: A
Kanta: xx-xxx

73. KEVÄTVUOHENJUURI / gemsrot
Doronicum orientale
Perinteinen, kevätkesällä kukkiva perenna. Pienehköt,
herttamaiset lehdet, joiden joukosta nousevat 40-60
cm korkeat kukkavarret. Isot, päivänkakkaramaiset,
kirkkaankeltaiset kukinnot touko-kesäkuussa. Kukkatarhaan, pihan luonnontilaisille alueille. Leviää juurirönsyillä. Aur-pvar, tuore multamaa. Kylvö: A
Kanta: xxxx E-S

69. PIKKUSORMUSTINKUKKA /
liten fingerborgsblomma
Digitalis lutea
Kuten edellinen, mutta kaikilta osiltaan hiukan pienempi. Kylvö: A
Kanta: x-xx

74. ISOAMPIAISYRTTI / drakblomma
Dracocephalum ruyschiana
Harvinainen perinnekasvi. Haarautuvat varret 30-60
cm, pienet ja kapeat lehdet. Sinivioletit huulikukat varren latvassa tähkämäisenä kukintona heinä-elokuussa.
Kivikkoon, rinteisiin, hyvä mesikasvi. Aur, kuivahko
hiekkapitoinen multamaa. Kylvö: B
Kanta: xxx

70. (ROHTO)SORMUSTINKUKKA /
fingerborgsblomma
Digitalis purpurea
Kaksivuotinen, perinteinen puutarhakukka. Pehmeäkarvainen lehtiruusuke. Kukkavarsien korkeus 100-150
cm. Kukkakellot 4-7 cm pitkiä, valkoisia, vaaleanpunaisia tai sinertävän ruusunpunaisia. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, metsäpuutarhaan.
Aur-pvar, tuore hiekkainen maa. Kylvö: A
Kannat:
a) xxx-xxxx väriseos
b) x väriseos
lajike, jonka kukinnon latvakukka on poikkeuksellisensuuri ja leveä

75. SIPERIANAMPIAISYRTTI / stor drakblomma
Dracocephalum sibiricum
Harvinainen perinnekasvi. Pystyt varret 60-80 cm, suikeat lehdet. Sinivioletit, 2-3 cm pitkät huulikukat varren
latvassa tähkämäisesti. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihan puolihoidetuille alueille. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: B
Kanta: xxxx P-S

71. KARSTAOHDAKE / kardvädd
Dipsacus sp.
Kaksivuotinen puutarha- ja kuivakukka. Piikkiset, haarautuvat varret 120-200 cm. Kukinnot kekomaiset (munan muotoiset ja kokoiset) ja koristeellisen piikikkäät.

Perennat

76. VALKOHANHIKKI / trollsmultron
Drymocallis rupestris (ent. Potentilla r.)
Kyllä luitte aivan oikein, tämä on vanha kunnon valko12

hanhikki - vaan eipä enää Potentilla. Puutarhakukka ja
luonnonkasvi. Lehdistön korkeus 30 cm, punertavat
kukkavarret 60 cm. Isot, valkoiset ”mansikankukat” heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihakedolle, hyvä leikkokukka. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa.
Kylvö: A
Kanta: x-xx

ko- ja kuivakukka. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen,
kalkittu maa.
Kylvö: D
Kanta: x

77. PALLO-OHDAKE / bolltistel
Echinops sp.
Kookas, perinteinen puutarhakukka. Piikkiset, isot lehdet ja varret. Kukkavarsien korkeus 1-2 m. Siniset, pallomaiset kukinnot heinä-elokuussa. Kukkaryhmiin
taustalle. Hyvä leikko- ja kuivakukka sekä mesikasvi.
Aur, tuore, muheva multamaa. Kylvö: B
Kanta: xxx

81. PURPPURAPUNALATVA / rosenflockel
Eupatorium purpureum
Rehevä loppukesällä kukkiva perenna. Monivartinen
”pensas”, jäykät varret 1,5-yli 2 m. Tummat lehdet.
Purppuranpunaiset mykeröt leveissä, huiskilomaisissa
kukinnoissa elo-syyskuussa. Pihan laidalle, yksittäiskasviksi kukkatarhaan tai jopa nurmikolle. Perhosten
erityinen suosikki. Aur-pvar, tuore tai kostea, runsasravinteinen maa, menestyy savimaassakin.
Kylvö: B
Kanta: xx

78. JALOKALLIOINEN / praktbinka
Erigeron Speciosus-ryhmä
Korkeus 50-70 cm, pensasmainen. Varret pystyjä ja
haarovia, lehdet suikeita ja karvaisia. Siniliilat mykeröt
samantapaiset kuin astereilla, laitakukkia monessa
kerroksessa. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Kaipaa yleensä tukikeppejä.
Aur, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
Kanta: xxx-xxxx

82. KIRJOPIKARILILJA / kungsängslilja
Fritillaria meleagris
Kaunis alkukesällä kukkiva sipulikasvi. Korkeus 20-40
cm, kapealehtiset varret. Kukat nuokkuvat, kulmikkaan
kellomaiset, vaalean tai tumman viininpunaiset, ruutukuvioiset. Kukinta touko-kesäkuussa. Kukkaryhmiin,
kevätniitylle esikkojen ja lemmikkien kanssa. Pvar,
tuore tai kostea hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kanta: x

79. ALPPIPIIKKIPUTKI / alpmartorn
Eryngium alpinum
Metallinhohtoa kukkatarhaan! Tukevat varret 70-90 cm
haarautuvat yläosasta. Lehdet piikkiset, metallisen
harmaansiniset. Kukinnot käpymäiset, suuret suojuslehdet syväliuskaiset ja sinihohtoiset. Sinisävyn voimakkuus vaihtelee eri siementaimissa. Kukinta heinäelokuussa. Kukkatarhaan, leikko- ja kuivakukka. Aur,
kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu maa. Lyhytikäinen, mutta kylväytyy itse. Kylvö: D
Kanta: xx

83. KELLOHYASINTTI / kaphyacint
Galtonia candicans
Kookas sipulikukka. Kapeat lehdet tiheänä pehkona.
Tukevat kukkavarret 70-90 cm. Nuokkuvat, kellomaiset, valkoiset, tuoksuvat kukat tähkämäisesti varren
latvassa. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan.
Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A.
Syksyllä sipulit kaivetaan maasta ja viedään talveksi
juureskellariin tai muuhun viileään paikkaan.
Kanta: x
84. KELTAKATKERO / gullgentiana
Gentiana lutea
Komea, korkea (80-150 cm) ja suurilehtinen kasvi,
myös lääkekasvina viljelty. Keltaiset kukat tiheinä kiehkuroina tukevien varsien latvoissa. Kukinta heinäkuussa. Kukkaryhmiin, yrttimaalle. Aur, tuore, runsasravinteinen, hiekkainen, kalkittu multamaa. Kylvö: C
Kanta: xx

80. SINIPIIKKIPUTKI / rysk martorn
Eryngium planum
Edellisen kaltainen, mutta pienikukintoisempi laji. Tukevat putkivarret 50-90 cm, haarautuvat runsaasti yläosasta. Lehdet piikkiset. Pyöreän käpymäiset, pienet
kukinnot, joiden alla sinihohtoiset suojuslehdet tähtimäisesti. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkaryhmiin, leik-
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85. KALLIOKATKERO
Gentiana rockhillii
Viljelyssä toistaiseksi harvinainen katkerolaji, kestäväksi havaittu. Korkeus 20-30 cm, pitkät lehdet. Siniset
kukat latvassa ja lehtihangoissa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Aur, tuore, runsasravinteinen,
hiekkainen, kalkittu multamaa. Kylvö: C
Kanta: x

90. KOREAHOHDEKUKKA / gullstake
Helenium hoopesii
Amerikkalainen luonnonperenna. Tukevavartinen (7090 cm) ja tummalehtinen. Haarojen latvoissa isot kullankeltaiset, päivänkakkaramaiset mykeröt heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur, tuore
hiekkamultamaa. Kylvö: A
Kanta: xx-xxx E-S

86. OJAKURJENPOLVI / kärrnäva
Geranium palustre
Harvinainen luonnonkasvi Etelä-Suomessa. Puoliksi
rentovartinen, 40-80 cm. Liilanpunaiset, suuret kukat
heinä-elokuussa. Näyttävä kukinta! Pihalammen rannalle, ojaan, kosteamultaiseen kukkatarhaankin. Pvar,
tuore tai kostea multamaa. Kylvö: D
Kanta: xx?

91. PÄIVÄNSILMÄ / dagöga
Heliopsis helianthoides
Kookas loppukesän kukkija. Jäykät varret 100-150 cm.
Isot lehdet tummat ja isohampaiset. Päivänkakkaramaiset mykeröt yksittäin varsien päissä, 5-10 cm leveitä, kullankeltaisia. Kukinta elo-lokakuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur, tuore hiekkamultamaa.
Hiukan arka talvimärkyydelle, kohopenkki tai rinne paras kasvupaikka. Kylvö: A
Kanta: x

87. KYLÄKURJENPOLVI / ängsnäva
Geranium pratense
Vanha perenna, levinnyt pihoista luontoonkin monin
paikoin Etelä- ja Keski-Suomessa. Monivartinen, pensasmaisesti kasvava, korkeus 70-90 cm. Teräväliuskaiset lehdet, värittyvät syksyllä oranssinpunaisiksi. Violetinsiniset tai valkoiset kukat kesä-heinäkuussa.
Kukkatarhaan ja pihaniitylle. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: D
Kanta: xxx-xxxx

92. TARHAILLAKKO / trädgårdsnattviol
Hesperis matronalis
Vuoden 2005 maatiaiskasvi!
Kaksi- tai monivuotinen perinnekasvi. Haarautuvien
kukkavarsien korkeus 50-100 cm. Neliteräiset, liilat tai
vaaleanpunaiset kukat tuoksuvat illalla voimakkaasti.
Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihan luonnontilaisille alueille villiintymään. Aur-pvar, tuore multamaa paras, mutta menestyy monenlaisissa oloissa.
Kylvö: A, alkukesällä ulos. Jatkossa kylväytyy.
Kanta: xxxx

88. TULIKELLUKKA / röd nejlikrot
Geum coccineum
Mainio alkukesän kukkija, perinteinen puutarhakukka.
Korkeus 25-40 cm, suuret lehdet. Oranssinpunaiset
”mansikankukat” kesäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, reunakasvi, myös leikkokukka. Aur-pvar, tuore,
hiekkapitoinen maa. Kylvö: C
Kanta: xxxx E-S

93. TÄHKÄKEIJUNKUKKA / axalunrot
Heuchera cylindrica
Hyvä peittoperenna. Pyöreän herttamaiset, talvivihreät
lehdet ruusukkeena. Kukkavarret 50 cm. Pienet kellertävät kukat tähkämäisessä kukinnossa kesä-heinäkuussa. Kivikkoon, kukkatarhaan, pensaiden lähelle.
Aur-pvar, tuore maa. Kylvö: C
Kanta: x

89. KÖYNNÖSPINAATTI / rankspenat
Hablitzia tamnoides
Vanha ja harvinainen köynnös- ja hyötykasvi. Kasvaa
nopeasti ja rehevästi jopa nelimetriseksi ja tarvitsee tuen. Pitkänsuikeat, kolmiomaiset lehdet, pitkät vihertävät kukinnot. Mainio sähkötolppien kaunistaja, hyvä
seinustallekin. Nuoria lehtiä voi syödä pinaatin tavoin.
Aur-pvar, tuore multamaa. Kylvö: D
Kanta: x

Perennat

94. KORALLIKEIJUNKUKKA / blodalunrot
Heuchera sanguinea
Pyöreän herttamaiset, talvivihreät lehdet. Kukkavarret
70-90 cm. Pienet, punaiset kukat tiheässä, tähkämäisessä kukinnossa. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur-pvar, tuore hiekkapitoi14

nen multamaa. Kylvö: A
Kanta: x-xx

laitaan, autotallin seinustalle. Aur-pvar, kuivahko tai
tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
Kanta: xxxx

95. TÄPLÄKELTANO
Hieracium maculatum ’Leopard’
Tämän matalan kasvin juju ovat punaruskeatäpläiset
lehdet, eivät niinkään keltaiset mykeröt. Kivikkoon, kuivan paikan peittokasviksi. Aur, kuivahko, hiekkainen
maa.
Kylvö: A
Kanta: x

100. IDÄNHIRVENJUURI / praktkrissla
Inula orientalis
Kestävä, kauniskukkainen luonnonperenna. Pystyt
varret 40-50 cm, leveähköt lehdet. Oranssinkeltaiset,
7-10 cm leveät mykeröt heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa.
Kylvö: A
Kanta: xx

96. ISOINKARVILLEA / rosenincarvillea
Incarvillea delavayi
Eksoottisen kaunis perenna. Isot, tummat lehdet ruusukkeena. Kukkavarret 30-60 cm. Kukat isoja, suppilomaisia, ruusunpunaisia. Kukinta kesä-heinäkuussa.
Kukkatarhaan. Aur-pvar, tuore, kalkittu hiekkamultamaa. Arastelee talvimärkyyttä, kohopenkki tai rinne
paras kasvupaikka. Kylvö: A
Kanta: xxx K-S

101. ”MAATIAISKURJENMIEKKA”
Iris aphylla
Tämä on se siniviolettikukkainen, vanha ja kestävä
”maatiaissaksankurjenmiekka”, jota kasvatetaan varsin
yleisesti puutarhoissa ympäri maata. Raikkaanvihreät
lehdet 2-3 cm leveitä, 30-40 cm pitkiä, kaartuvat kärjistään. Kukkavarret puolisen metriä, useita kukkia per
varsi. Tumman violetinsiniset kukat avautuvat kesäkuun alkupuolella, ulkokehälehtien tyvi valkosuoninen
ja ”parta” kellertävä. Kukkatarhaan. Aur, tuore maa.
Kylvö: D
Kanta: xxxx koko maa

97. LOISTOINKARVILLEA / praktincarvillea
Incarvillea mairei
Toinen eksoottinen perenna. Tummat lehdet ruusukkeena. Kukkavarret 10-30 cm. Kukat isoja, suppilomaisia, tumman ruusunpunaisia. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan. Aur-pvar, tuore, kalkittu hiekkamultamaa. Arka talvimärkyydelle, kohopenkki tai rinne
paras kasvupaikka. Kylvö: A
Kanta: x

102. PIKKUKURJENMIEKKA / småiris
Iris Pumila-ryhmän lajikkeet
Matalia, vain 10-20 cm:n korkuisia kurjenmiekkoja, jotka kukkivat jo toukokuussa. Sukupuuhun kuuluvat saksankurjenmiekka (I. germanica) sekä Alpeilla luontaisena kasvava kääpiökurjenmiekka (I. pumila).
Mainioita, värikkäästi ja runsaasti kukkivia kasveja kivikkotarhaan ja vastaaville paikoille. Pystyt, harmaanvihreät lehdet pysyvät kauniina koko kesän. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: D
Kanta: xxx E-S siniviolettikukkainen

98. MIEKKAHIRVENJUURI / svärdkrissla
Inula ensifolia
Matala, loppukesällä kukkiva hirvenjuuri. Varret 20–50
cm, kapeat lehdet. Mykeröt 5 cm leveitä, kullankeltaisia. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa.
Kylvö: A
Kanta: xx

103. KURJENMIEKKAseos / irisblandning
Iris spp.
Nämä siemenet on kerätty kasvinjalostaja Peter Joyn
perustamasta kurjenmiekkakokoelmasta, jossa on kotimaisia maatiaisiiriksiä, vanhoja ja uudempia lajikkeita
sekä siementaimia eri puolilta maailmaa. Kasvit ovat
nk. ”saksankurjenmiekkoja” eli niillä on jäykät ja pystyt
lehdet. Kukkavarsien korkeus 30-80 cm, kukanvärit

99. ISOHIRVENJUURI / ålandsrot
Inula helenium
Perinteinen, kookas perenna ja vanha lääkekasvi. Tukevat varret 150-200 cm. Suuret, soikeat lehdet alta
valkokarvaiset. Keltaiset, 6-9 cm leveät mykeröt haarojen päissä heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, metsän15

pääasiassa sinisen, violetin ja keltaisen sävyjä. Kukinta kesäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Aur, tuore
hiekkamultamaa. Kylvö: D
Kannat: x-xxxx

vahko tai tuore, melko ravinteikas, hiekkapitoinen maa.
Kylvö: H
Kanta: xx
108. HARMAAMALVIKKI / gråmalva
Lavatera thuringiaca
Perinneperennojen ykkönen? Pysty varsi 1-1,5 m. Lehdet suuret ja karhean harmaakarvaiset. Kukat lehtihangoissa, 5-8 cm leveitä, silkinhohtavan vaaleanpunaisia. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan ja
yksittäiskasviksi. Kasvaa vuosien mittaan monivartiseksi ja leveäksi. Hyvä leikkokukka. Aur, kuivahko tai
tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A
Kannat: xxxx koko maa

104. KAUNOKURJENMIEKKA / tuviris
Iris setosa
Vanhastaan, mutta varsin harvinaisena kasvatettu hieno kurjenmiekka. Korkeus 70-90 cm, kaartuvat lehdet.
Liilansiniset, tummasuoniset kukat kesä-heinäkuussa.
Kukkien alaskääntyneet kolme kehälehteä ovat isot ja
leveät, kun taas pystyt kolme terälehteä ovat varsin
pienet samaan tapaan kuin siperiankurjenmiekalla.
Kukkatarhaan. Aur-pvar, tuore multamaa.
Kylvö: D
Kanta: xxxx

109. ISOPÄIVÄNKAKKARA / jätteprästkrage
Leucanthemum x superbum
Suurennettu versio luonnon päivänkakkarasta. Lehdet
paksuja, kukkavarret 70-100 cm. Kukkamykeröt 10-13
cm leveitä. Kukinta heinä- syyskuussa. Kukkatarhaan,
mainio leikkokukka. Aur, tuore, hiekkainen maa. Arka
talvimärkyydelle, kohopenkki tai rinne paras kasvupaikka. Kylvö: A
Kanta: xx

105. SIPERIANKURJENMIEKKA / strandiris
Iris sibirica
Kapealehtinen, viljelyvarma luonnoniiris. Korkeus 7090 cm, lehdet tuuheana mättäänä. Siniset kukat kesäheinäkuussa. Kukkaryhmiin, lammen rannalle. Aurpvar, tuore tai kostea multamaa. Kylvö: D
Kannat:
a) xxx-xxxx sininen
b) x-xxx
valkoinen

110. KALLIONAUHUS / klippstånds
Ligularia dentata
Suomessa suosituin ja yleisimmin istutettu nauhus.
Herttamaisen munuaismaiset, pitkäruotiset lehdet. Kukintovarret haarautuneet, 100-150 cm. Kullankeltaiset,
isot mykeröt huiskilomaisesti varsien latvoissa. Kukinta
elo-syyskuussa. Kukkatarhaan, tontin laidalle, veden
äärelle, metsäpuutarhaan, perhoskasvi. Aur-pvar, tuore tai kostea, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A
Kanta: xxx E-S

106. SÄRKYNYTSYDÄN / löjtnantshjärta
Lamprocapnos spectabilis (ent. Dicentra s.)
Ihastuttava, perinteinen alkukesän kukkija. Vanhemmiten monivartinen, tuuhean pensasmainen, 60-90 cm.
Liuskaiset lehdet raikkaanvihreät. Sydämen muotoiset,
tumman ruusunpunaiset tai valkoiset kukat pitkänä
sarjana nuokkuvissa varsissa. Kukinta touko-kesäkuussa. Kukkatarhaan, metsäpuutarhaan, hyvä leikkokukka. Annettava kasvurauha, ei pidä siirtämisestä.
Pvar, tuore tai kostea multamaa. Kylvö: D
Kanta: xx-xxx puna- ja valkokukkaisia

111. NUKKANAUHUS / spindelstånds
Ligularia fischeri (aik. L. speciosa, L. sibirica var.
speciosa)
Tämäkin on komea nauhus. Suuret, herttamaiset lehdet, varsien korkeus 1-2 m. Keltaiset mykeröt tähkämäisessä kukinnossa. Kukinta elo-syyskuussa. Kukkatarhaan, tontin laidalle, veden äärelle,
metsäpuutarhaan, perhoskasvi. Aur-pvar, tuore tai kostea, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A
Kanta: xxx

107. RUUSUNÄTKELMÄ / rosenvial
Lathyrus latifolius
Nykyään harvinainen, kauniisti kukkiva, ruohovartinen
köynnös. 150-250 cm pitkät varret, kiipeää kärhillä.
Lehdet yksipariset, lehdykät pitkiä ja kapeahkoja. Isot
ruusunpunaiset herneenkukat tertuissa heinä-elokuussa. Seinustalle, aitaan, köynnöspyramidiin. Aur, kui-

Perennat
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112. LAPINNAUHUS / lappstånds
Ligularia ’Hietala’
Pohjois-Suomessa jo kauan kasvatettu nauhuskanta,
mahdollisesti aurinkonauhuksen (L. stenocephala) lajike. Suuret, pyöreähköt lehdet, punertavat ruodit. Kukintovarret 120-180 cm. Kullankeltaiset mykeröt pitkissä, tähkämäisissä kukinnoissa heinä-elokuussa.
Kukkatarhaan, rannalle. Aur-pvar, tuore tai kostea, runsasravinteinen maa. Kylvö: A.
Kanta: xxxx P-S
Huom! koska kyseessä on lajike, siementaimet eivät
ole tarkkaan ottaen lapinnauhusta, mutta todennäköisesti samantapaisia, hienoja nauhuksia yhtä kaikki.

116. KESÄKUURUOHO / judaspenningar
Lunaria annua
Kaksivuotinen koristekasvi ja kuivakukka. Korkeus 6080 cm. Ensimmäisenä kesänä kasvaa lehtiruusuke, toisena haarautuvat varret. Punaliilat, suuret ristikukat
kesä-heinäkuussa, minkä jälkeen kehittyvät pyöreät tai
soikeat, isot siemenlidut. Kukkatarhaan. Lidut kuorittuina kuivakukkia, ”hopearahoja”. Kaunis talventörröttäjä.
Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A, alkukesällä
kasvupaikalle.
Kanta: xx
117. KIRJOLUPIINI / regnbågslupin
Lupinus x regalis
Komea, värikäs perenna. Korkeus 70-100 cm. Muhkeat
kukinnot sini-, puna-, oranssi- tai keltasävyiset tai valkoiset, yksi- tai kaksiväriset. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkaryhmiin, pihan laidalle. Hyvä leikkokukka. Lupiinin luontoon leviämistä on syytä rajoittaa
katkaisemalla kukkavarret heti kukinnan jälkeen. Aur,
kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: H
Kanta: x-xx

113. RUSKOLILJA / brandlilja, brandgul lilja
Lilium bulbiferum
Perinteisin puutarhojemme lilja. Korkeus 60-90 cm.
Kapeat lehdet tiheästi pitkin vartta, mustia itusilmuja
lehtihangoissa. Suuret, kruunumaiset, oranssit kukat
latvassa kesäkuussa. Sipuli valkoinen. Kukkatarhaan.
Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: D
Kanta: xxxx E-K-S harvinainen siemeniä tuottava
kanta

118. ISOPIIPPO / storfyle
Luzula sylvatica
Monivuotinen koristeheinä (oik. vihvilä), jolla on kiiltävät ja talvivihreät lehdet. Lehdistön korkeus 30-40 cm,
kukintovarret 70-80 cm. Kasvaa löyhästi mätästäen.
Röyhymäiset kukinnot heinäkuussa. Peittokasviksi puiden ja pensaiden alle, pihan varjoisiin nurkkauksiin.
Pvar-var, tuore, runsasravinteinen maa. Kylvö: B
Kanta: xx

114. VARJOLILJA / krollilja
Lilium martagon
Toinen perinteinen liljalaji. Korkeus 100-150 cm. Alemmat lehdet kiehkuroina, ylemmät kierteisesti pitkin
vartta, lehtilapa soikea. Nuokkuvat kukat tertuissa, terälehdet kääntyneet taakse. Kukinta kesä-heinäkuussa. Sipuli keltainen. Siementaimet kukkivat ensi kerran
4-5-vuotiaina. Kukkaryhmiin, pihametsikköön. Pvar,
tuore multamaa. Kylvö: D
Kannat:
a) xxxx liilanpunaisen eri sävyjä + jokunen valkoinenkin voi olla joukossa
b) xxxx valkoinen

119. LEIMURAKKAUS / praktklätt
Lychnis x arkwrightii
Kaksi- tai muutamavuotinen puutarhakukka. Matalahko (40-50 cm) ja pensasmaiseksi haarautuva. Punaruskeasävyiset lehdet. Kukkii loppukesällä pitkään
suurin, oranssinpunaisin kukin. Kukkaryhmiin, astioihin. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A.
Voidaan kasvattaa yksivuotiskukankin tavoin, jolloin
kylvö sisälle huhtikuussa.
Kanta: x

115. MARHANLILJA / mandarinlilja
Lilium Martagon-ryhmän lajike
Harvinainen perenna, varjoliljan ja täpläliljan (L. hansonii) jälkeläinen. Muistuttaa varjoliljaa, korkeus 100150 cm. Nuokkuvat kukat oranssit, täplikkäät. Kukinta
kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan. Pvar, tuore multamaa. Kylvö: D
Kanta: xxxx E-S (siemeniä on vähän)

120. PALAVARAKKAUS / brinnande kärlek
Lychnis chalcedonica
Punakukkainen perinnekasvi. Korkeus 60-100 cm, pys17

tyvartinen ja karheakarvainen. Tummat lehdet puikeita.
Kirkkaanpunaiset kukat leveässä viuhkossa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur, tuore
hiekkamultamaa. Kylvö: A
Kannat:
a) xxxx punainen
b) x
vaaleanpunainen

kaiset, karheat lehdet. Suuret, ruusunpunaiset kukat
heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, perennaniitylle. Aur,
kuivahko tai tuore hiekkainen maa. Kylvö: A
Kanta: xxxx
125. MYSKIMALVA / myskmalva
Malva moschata
Tuttu ja turvallinen, kaunis vanhan ajan perenna. Varret 40-70 cm, liuskoittuneet lehdet. Vaaleanpunaiset tai
valkoiset malvankukat kesä-elokuussa. Kukkatarhaan,
perennaniitylle. Aur, kuivahko tai tuore hiekkainen
maa. Kylvö: A
Kannat:
a) xxx-xxxx vaaleanpunainen ja valkoinen
b) xxx-xxxx valkoinen

121. HARMAAKÄENKUKKA / purpurklätt
Lychnis coronaria
Käytännössä kaksivuotinen puutarhakukka. Varret kohenevat ja haarautuvat, 50-80 cm. Varsissa ja lehdissä
hopeanharmaa sävy. Suuret kukat yksittäin varsien
päissä, loistavan purppuranpunaisia. Kukinta heinäelokuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A, alkukesällä
ulos. Kylväytyy ja säilyy kasvupaikalla.
Kanta: xx

126. SINIVALEUNIKKO / blå bergvallmo
Meconopsis betonicifolia
Aina yhtä ihana ja ihmeellinen sinikukkainen unikko!
Kaksi- tai muutamavuotinen. Varret 70-90 cm, karvaiset lehdet ruusukkeena. Kukat unikkomaiset, 5-10 cm
leveät ja taivaansiniset. Kukinta kesä-heinäkuussa.
Kohopenkkiin, rinteisiin tai muuten viettävälle maalle,
jossa vesi ei seiso talvella. Pysyvä lumipeite on paras
talvisuoja. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen ja hapahko
multamaa. Kylvö: C
Kanta: x

122. JUPITERINKUKKA / jupitersblomster
Lychnis flos-jovis
Ulkonäöltään ja ominaisuuksiltaan harmaakäenkukan
kaltainen laji. Harmahtavat, vahapintaisen näköiset
lehdet ruusukkeena tyvellä. Kukkavarret 30-50 cm.
Ruusunpunaisten kukkien terälehdet syvään kaksihalkoiset. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkaryhmiin, hyvä
leikkokukka. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa.
Kylvö: A, alkukesällä ulos. Kylväytyy ja säilyy kasvupaikalla.
Kanta: x

127. KELTAVALEUNIKKO / engelsk bergvallmo
Meconopsis cambrica
Siperianunikkoa muistuttava, pitkään kukkiva ja monenlaisilla paikoilla viihtyvä valeunikkolaji. Varret 30-40
cm, liuskaiset lehdet ruusukkeena. Kukat unikkomaiset, 5-7 cm leveät, keltaiset. Kukinta kesä-syyskuussa.
Kukkatarhaan, perennaniitylle. Kylväytyy. Aur-pvar-var,
tuore tai kostea hiekkamultamaa. Kylvö: B
Kanta: xxx

123. HEHKUVARAKKAUS / eldklätt
Lychnis x haageana
Periaatteessa monivuotinen, mutta käytännössä yksivuotisena kasvatettava puutarhakukka. Matala (30-40
cm) ja pensasmaiseksi haarautuva. Kukkii loppukesällä pitkään suurin oranssin- tai karmiininpunaisin kukin.
Kukkaryhmiin ja -astioihin. Aur, kuivahko tai tuore,
hiekkainen maa. Kylvö: A, taimikasvatus keväällä. Kylväytyy jonkin verran ja saattaa säilyä itsekseenkin kasvupaikalla.
Kanta: x-xx

128. ISOHELMIKKÄ / jätteslok
Melica altissima
Isokasvuinen koristeheinä. Tiheä lehtipehko, korret
100-150 cm. Tuuhean tähkämäiset kukinnot 15 cm pitkiä, heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihan luonnontilaisille alueille, kuivakukaksi. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen maa. Kylvö: A
Kanta: xx?

124. RUUSUMALVA / rosenmalva
Malva alcea
Harvinaisempi perinnekasvi kuin seuraava laji myskimalva. Varret 70-100 cm, haaroo hiukan. Osaksi lius-
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129. KARHUNJUURI / björnrot
Meum athamanticum
Usein mausteyrtiksi mielletty kasvi, joka kuitenkin taitaa olla paremmin kotonaan kukkatarhassa. Korkeus
30-50 cm, lehdistö tuuheaa ja hienoliuskaista. Lehdissä aromaattinen tuoksu. Punervan valkoiset kukat sarjakukinnossa kesäkuussa. Hyvä kukkaryhmien reunakasvi, myös peittokasvi, todella kaunis lehdistö.
Kukkavarret voi halutessaan leikata pois. Aur-pvar, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: D
Kanta: x

133. KOLLINMINTTU / blånepeta
Nepeta grandiflora
Vanha rohdoskasvi. Tanakat, haarovat varret 80-120
cm, pienet lehdet. Ryydintuoksuinen. Laventelinsiniset
kukat tähkämäisessä tertussa. Pitkä kukinta heinäsyyskuussa. Kukkaryhmiin, perennaniitylle, seinustoille, kollikissojen riemuksi, perhos- ja mehiläiskasvi. Aur,
kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A
Kanta: xx
134. ILTAHELOKKI / nattljus
Oenothera biennis
Kaksivuotinen kaunis koristekasvi, lisäksi lääke- ja öljykasvi. Varsi pysty, paksu, lehtevä, 50-100 cm, lehdet
suikeita. Keltaiset, hohtavat, isot kukat pitkänä latvaterttuna heinä-elokuussa. Kukat avautuvat illalla ja
nuutuvat aamulla. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A, alkukesällä kasvupaikalle. Kylväytyy jatkossa
itse.
Kanta: mahdollisesti luonnonkanta

130. KELTA-APINANKUKKA /
chilenskt gyckelblomma
Mimulus luteus
Monivuotinen puutarhakukka, vaikka usein kasvatetaankin yksivuotisena kesäkukkana. Korkeus 30-40
cm, vaaleat, mehevät varret ja pienet lehdet. Keltaiset
naamakukat kesäkuusta myöhälle syksyyn. Komeasti
kukkiva ja hallankestävä kasvi kukkaryhmiin ja astioihin. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A. Kylväytyy ja säilyy kasvupaikallaan.
Kanta: xxx E-S

135. KULTAHELOKKI / gullnattljus
Oenothera fruticosa subsp. glauca
Loistavan keltakukkainen, loppukesällä pitkään kukkiva perenna. Korkeus 30-50 cm, punertavat lehdet ja
nuput. Kukat 2-4 cm leveät, huiskilomaisessa kukinnossa heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, harjupuutarhaan. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A
Kanta: xx

131. TARHAVÄRIMINTTU / trädgårdstemynta
Monarda Media-ryhmän lajikkeet
Värimintut ovat alun alkujaan preeriakasveja PohjoisAmerikasta. Pystyt, nelisärmäiset varret 70-90 cm,
hammaslaitaiset lehdet. Violetinpunaiset huulikukat
isoina kiehkuramaisina kukintoina heinä-syyskuussa.
Kukkatarhaan, hyvä perhos-, mehiläis- ja teekasvi. Leviää hiljalleen rönsyillä. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A
Kanta: x

136. KUOLANPIONI / sibirisk pion
Paeonia anomala
Monivuotinen, perinteinen puutarhakukka. Tukeva,
vanhana komea ja monivartinen, korkeus 60-90 cm.
Lehdet kapealiuskaiset. Kukat yksinkertaiset, noin 10
cm leveät, ruusunpunaiset. Kukinta kesäkuun alussa.
Kukkatarhaan, metsäpuutarhaan. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: D
Kanta: xxxx seoksena E-K-P-S

132. MIRRINMINTTU / kantnepeta
Nepeta x faassenii
Tuuheakasvuinen, peittokasviksikin sopiva perenna.
Puolirennot varret 30-40 cm, leveänsoikeat lehdet pitkin varsia. Pienet liilansiniset huulikukat tiheissä kukinnoissa. Kukkii koko kesän. Kukkatarhaan, kuiville paikoille peittokasviksi. Aur, kuivahko tai tuore hiekkamaa.
Kylvö: A
Kanta: x

137. KAUKASIANPIONI / svavelpion
Paeonia mlokosewitchii
Harvinainen ja haluttu keltakukkainen pioni. Tukeva,
vanhana monivartinen, korkeus 60-80 cm. Sinivihreät
lehdet leveäliuskaiset ja pyöreäkärkiset. Yksinkertaiset, vaaleankeltaiset kukat touko-kesäkuussa. Kukka-
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141. ESPANJANUNIKKO
Papaver rupifragum
Lyhytikäinen, mutta itse kylväytyvä kasvi, pihan väriläiskä. Keskikokoinen (30-40 cm), hentovartinen. Yksinkertaiset, punaoranssit kukat kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihakedolle. Aur, kuivahko, hiekkainen
maa. Kylvö: A
Kanta: x

tarhaan. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: D
Kanta: xx
138. PIONI, laji- ja lajikeseos
Paeonia spp.
Siemenet kerätty ainakin kuolan- (P. anomala), tarha(P. x festiva), kiinan- (P. lactiflora) ja ruusupioneista (P.
veitchii). Tukevia, vanhana komeita ja monivartisia
kasveja, korkeus 40-90 cm. Kukat yksinkertaisia tai kevyesti kerrannaisia, ruusunpunaisen sävyjä. Kukinta
kesä-heinäkuussa. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa.
Kylvö: D
Kannat: xx-xxxx

142. PARATIISILILJA / paradislilja
Paradisea liliastrum
Hieno, vanha perenna! Korkeus 40-60 cm, lehdet pitkiä ja kapeita. Kukat liljamaisia, puhtaanvalkoisia. Kukinta kesäkuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka.
Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu multamaa.
Kylvö: C
Kanta: xx-xxx

139. SIPERIANUNIKKO / sibirisk vallmo
Papaver croceum
Joka pihan perinnekasvi, lyhytikäinen, mutta kylväytyy
itse ja säilyy. Korkeus 30-40 cm, sinivihreät lehdet löyhinä mättäinä. Yksinkertaiset kukat keltaisia, valkoisia
tai oransseja. Pitkä kukinta-aika, touko-syyskuu. Kukkatarhaan, kivikkoon, perennakedolle. Aur, kuivahko
tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A.
Kanta: xx-xxx

143. VARPUPIPO / buskhatt
Penstemon fruticosus
Harvinainen puutarhakukka. Varpumainen, 20-30 cm
korkea kasvi. Pienet, suikeat lehdet osaksi talvivihreät.
Heinä-elokuussa avautuvat isot vaaleansiniset, torvimaiset kukat. Kivikkoon, viettävän maan kukkatarhaan
reunakasviksi, alppiruusujen seuraan. Aur-pvar, tuore,
hiekkainen, hapahko maa. Havuja talvisuojaksi ja varjoksi kevätauringolta. Kylvö: D
Kanta: xx

140. TARHAIDÄNUNIKKO / trädgårdsjättevallmo
Papaver Orientale-ryhmän lajikkeet
Eksoottisen komeakukkainen, alkukesällä kukkiva
unikko. ”Voiko olla ihanampaa kuin unikon vasta-auennut kukka! Siksi saa anteeksi lyhyen loistonsa ja ränsistyvän lehdistönsä,” kirjoittaa eräs siementen kerääjä. Kukkavarret 60-90 cm, lehdet karvaiset.
Yksinkertaiset kukat 10-15 cm leveitä, useimmiten
oranssin- tai tummanpunaisia, lajikkeilla myös valkoisia, vaalean- tai lohenpunaisia; terälehtien tyvessä
yleensä purppuranmusta laikku. Kukinta kesäkuussa.
Lehtien kuihtumisalttiudessa kukinnan jälkeen näyttäisi
olevan eroja lajikkeittain. Kukkatarhaan. Aur, kuivahko
tai tuore hiekkamultamaa. Kylvö: A
Kannat:
a) xxx E-S yksinkertaiset kukat,
punaisen monia sävyjä
b) xxx P-S yksinkertaiset kukat, punainen
c) xxxx E-S siemenet lajikkeesta, jolla on puolikerrannaiset, oranssinpunaiset kukat
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144. MUKULAPALOYRTTI / röd lejonsvans
Phlomis tuberosa
Helppohoitoinen ja kestävä luonnonperenna. Korkeus
80-120 cm, jäykät varret. Soikeat, hammaslaitaiset, syväsuoniset lehdet. Liilanpunaiset huulikukat latvassa
rykelminä. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihan luonnontilaisille alueille. Aur-pvar, tuore, hiekkainen, kalkittu multamaa. Kylvö: C
Kanta: xx?
145. KELLOPEIPPI / drakmynta
Physostegia virginiana
Kestävä ja helppohoitoinen, loppukesällä komeasti
kukkiva perenna. Jäykät varret 60-90 cm, kapeat, kiiltävät lehdet pitkin varsia. Pitkätorviset huulikukat muhkeissa, tähkämäisissä kukinnoissa elo-syyskuussa.
Kukkatarhaan, veden äärelle, hyvä leikkokukka. Leviää
hiljalleen rönsyillä. Aur-pvar, tuore tai kostea, runsasra20

vinteinen maa. Kylvö: C
Kanta: x kukat vaaleanpunaisia ja liiloja

15-20 cm. Mätästävä, tiivis kasvutapa. Kolmisormiset,
isot lehdet pehmeäkarvaiset ja harmahtavat. Keltaisten
kukkien leveys noin 3 cm. Kukinta heinä-elokuussa. Kivikkoon, rinteisiin, luiskiin. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A
Kanta: xxx

146. SARVITÄHKÄMUNKKI / hornrapunkel
Phyteuma scheuchzeri
Harvinainen perenna, kaukaista sukua kellokasveille.
Korkeus 40-50 cm. Kapeat lehdet. Sinivioletit kukat
pallomaisissa, ”sarvekkaissa” kukinnoissa kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon. Aur-pvar, kuivahko
tai tuore, hiekkainen, kalkittu maa. Kylvö: B
Kanta: xxx

151. KESÄESIKKO / sommarviva
Primula florindae
Kookas, kesällä kukkiva esikko. Isot lehdet ruusukkeena. Kukkavarsien korkeus 50-80 cm. Keltaiset, nuokkuvat kukat isona kukintona varren päässä heinä-elokuussa. Veden äärelle tai alppiruusujen seuraan.
Pvar-var, tuore tai kostea, runsasravinteinen multa- tai
turvemaa. Kylvö: C
Kanta: x

147. ORANSSIKELTANO / rödfibbla
Pilosella aurantiaca
Värikäs kuivan paikan peittokasvi. Kielimäiset lehdet
ruusukkeena maanrajassa. Pystyt varret 30-40 cm.
Kirkkaanoranssit kukkamykeröt latvassa kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, pihakedolle, kuivan
paikan maanpeitoksi. Leviää rönsyillä. Aur, kuivahko
maa. Kylvö: A
Kanta: xx-xxx

152. ESIKKOseos
Primula spp.
Matalia, keväällä kukkivia kasveja. Seoksessa mukana
ainakin kevätesikko (P. veris), etelänkevätesikko (P.
elatior), loistokevätesikoita (P. Polyantha-ryhmä) sekä
tarhakääpiöesikoita (P. Vulgaris-ryhmä). Korkeus 1020 cm. Lehdet ruusukkeena. Kukanvärit keltaisen ja
punaisen sävyjä, myös violettia saattaa olla. Kukinta
touko-kesäkuussa. Puiden ja pensaiden alle, kukkaryhmien reunalle. Pvar, tuore tai kostea hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kannat: x-xxx

148. LEHTOSINILATVA / blågull
Polemonium caeruleum
Perinnekasvi. Korkeus 60-80 cm, lehdet parilehdykkäiset. Kukinto monikukkainen viuhko, kukat sinisiä tai
valkoisia ja makeatuoksuisia, kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, rannalle, niitylle. Aur-pvar, tuore multamaa.
Kylvö: B
Kannat: xxxx
a) sininen
b) valkoinen
c) sininen + valkoinen

153. ISONIITTYHUMALA / praktbrunört
Prunella grandiflora
Loppukesällä kukkiva peittokasvi. Korkeus 20-30 cm,
puikeat, hieman liuskaiset lehdet. Ruusunpunaiset
huulikukat tiheissä, tähkämäisissä kukinnoissa. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, peittokasviksi, nurmikolle, hyvä mesikasvi. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: B
Kanta: xx

149. KIRJOHANHIKKI / brokfingerört
Potentilla Bicolor-ryhmä
Lämmintä punaista väriä kukkaryhmiin! Korkeus 40-60
cm, haarautuva- ja lehtevävartinen. Kolmisormiset lehdet. Mansikankukkia muistuttavat kukat 2-3 cm leveät,
punaiset. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, hyvä leikkokukka. Aur, kuivahko tai tuore,
hiekkainen maa. Ei pidä talvimärkyydestä. Kylvö: A
Kanta: x

154. TARHAKYLMÄNKUKKA / backsippa
Pulsatilla vulgaris
Ihastuttava kevätkukkija. Pehmeän hopeakarvainen,
liuskaiset lehdet ruusukkeena. Kukkavarret 15-25 cm.
Kukat suuret, kellomaiset, violetit. Kukinta touko-kesäkuussa. Kauniit siemenhaituvapallot. Kukkatarhaan, kivikkoon. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen,

150. JAPANINHANHIKKI / storblommig fingerört
Potentilla megalantha
Suurikukkainen ja kaunislehtinen kivikkokasvi. Korkeus
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kalkittu maa. Kylvö: C
Kanta: xx

korkeana kekona.
Kanta: xx?

155. PUNAKORISTERAPARPERI / röd flikrabarber
Rheum palmatum subsp. tanguticum
Komeimpia lehtiperennoja. Lehdet isot ja liuskaiset,
nuorina tumman punaiset. Kukkavarret 120-180 cm,
kukinnot punaiset. Kukinta kesäkuussa. Koristeelliset
hedelmystöt koko kesän. Komea yksittäiskasvi, tarvitsee kasvurauhan. Aur-pvar, tuore tai kostea, runsasravinteinen multamaa.
Kylvö: A
Kanta: xxx

160. NIITTYSALVIA / ängssalvia
Salvia pratensis
Kestävä, harvoin kasvatettu luonnonperenna. Monivartinen, tanakat varret 30-70 cm, suikeat lehdet. Sinivioletit huulikukat pitkissä, tähkämäisissä kukinnoissa kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, perennaniitylle. Aur,
kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
Kanta: x
161. PUNALUPPIO / blodtopp
Sanguisorba officinalis
Vanha rohdoskasvi. Haarautuvat varret 50-100 cm, parilehdykkäiset lehdet. Verenpunaiset, pitkänpyöreät kukinnot latvoissa. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkaryhmiin ja yrttitarhoihin, leikko- ja kuivakukka. Aur-pvar,
tuore tai kostea hiekkamultamaa. Kylvö: C
Kanta: xx

156. IDÄNRUUSUJUURI / smalbladig rosenrot
Rhodiola kirilowii
Matala kivikkokasvi. Rennohkot varret 20-40cm. Himmeänvihreät lehdet kapeat ja hammaslaitaiset. Kellanvihreät, pallomaiset kukinnot touko-kesäkuussa. Kivikkoon, harjupuutarhaan. Aur, kuivahko tai tuore,
hiekkapitoinen maa. Kylvö: B
Kanta: xxx?

162. ROHTOSUOPAYRTTI / såpnejlika
Saponaria officinalis
Tuttu loppukesällä kukkiva perinnekasvi. Korkeus 5080 cm. Kukat yksinkertaiset tai kerrannaiset, valkoiset
tai hennon vaaleanpunaiset, voimakkaasti tuoksuvat.
Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihan puolihoidetuille alueille. Leviää maanalaisilla rönsyillä. Aur,
kuivahko tai tuore maa. Kylvö: B
Kanta: xxxx seoksena yksinkertaista ja kerrannaista,
valkoista ja punertavaa

157. (POHJAN)RUUSUJUURI / rosenrot
Rhodiola rosea
Matala kivikkokasvi. Muodostaa vanhemmiten puolipallomaisen mättään. Rennohkot varret 20-30 cm.
Harmaanvihreät lehdet soikeat ja paksut. Kellanvihreät
kukinnot touko-kesäkuussa. Kivikkoon, harjupuutarhaan. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: B
Kanta: P-S
158. SYYSPÄIVÄNHATTU / höstrudbeckia
Rudbeckia laciniata
Luonnonperenna Pohjois-Amerikasta. Tuttu perinnekasvi kultapallo on syyspäivänhatun ”kerrannaiskukkainen” lajike (’Goldball’). Korkeus 100-150 cm, haarautuvat varret. Syväliuskaiset lehdet. Mykeröiden
kehräkukat vihertävät, laitakukat kirkkaan keltaiset.
Kukinta elo-syyskuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur, tuore maa. Kylvö: C
Kanta: xxx?

163. LEHTORIKKO / prickbräcka
Saxifraga rotundifolia
Puolivarjoisen paikan mainio peittokasvi. Kasvutapa
löyhästi mätästävä. Talvivihreät, pitkäruotiset, pyöreän
herttamaiset lehdet ruusukkeena. Kukkavarret 20-40
cm, pienet valkoiset kukat ilmavina terttuina. Kukinta
kesä-heinäkuussa. Puiden ja pensaiden alle, metsäpuutarhaan. Pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
Kanta: xxx
164. VUOHENNOKKA / frossört
Scutellaria altissima
Vuohennokat ovat mielenkiintoisia, Suomessa toistaiseksi vähän kasvatettuja luonnonperennoja. Monet ulkomaiset vuohennokkalajit kukkivat näyttävästi, päin-

159. KIILTOPÄIVÄNHATTU / glansrudbeckia
Rudbeckia nitida
Kuten syyspäivänhattu, mutta lehdet kiiltävät, nahkamaisen jäykät ja matalaliuskaiset. Vihreät kehräkukat

Perennat

22

vastoin kuin rannoillamme yleisenä kasvava, aika
vaatimattoman näköinen luhtavuohennokka (S. galericulata). S. altissima -lajilla on nokkosmaiset lehdet.
Huulikukat ovat pitkänä, tiheänä, toispuoleisena terttuna 40-60 cm korkeissa varsissa. Siniviolettien kukkien
alahuuli on vaalea. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, rannalle. Aur-pvar, tuore tai kostea maa. Kylvö: B
Kanta: xx?

perinnekasvi. Korkeus 40-60 cm. Suuret, soikeat, herttamaiset lehdet. Isot huulikukat kirkkaan sinervänpunaiset, leveissä tähkämäisissä kukinnoissa kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Aur-pvar,
tuore, hiekkainen multamaa. Kylvö: C
Kannat:
a) xxxx E-S
b) xxxx P-S

165. SIPERIANMAKSARUOHO / gyllenfetblad
Sedum aizoon
Vanhastaan puutarhoissamme kasvatettu maksaruoho. Lehtevät varret pystyt, 40-70 cm. Keltaiset kukat tiheissä latvakukinnoissa, kukinta heinä-elokuussa.
Erinomainen kuivan paikan perenna, hyvä leikkokukka,
kaunis talventörröttäjä. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A
Kanta: väh. xxx

169. KAUKASIANKELLOKKI
Symphyandra pendula
Runsaasti kukkiva kellojen (Campanula) sukulainen.
Korkeus 30-40 cm, monivartinen ja tuuhea, vaaleanvihreät lehdet. Nuokkuvat kellot noin 5 cm pitkiä, kermanvalkoisia. Runsas ja pitkä kukinta kesä-elokuussa.
Kukkatarhaan, kivikkoon. Kaksi- tai muutamavuotinen,
kylväytyy itse ja säilyy. Aur-pvar, tuore, hiekkainen
maa. Kylvö: A
Kanta: x

166. SINISILMIÖ / grenig gräslilja
Sisyrinchium graminoides (aik. S. angustifolium)
Silmiöt ovat kaukaista sukua kurjenmiekoille. Lehdistö
näyttää tiheältä heinämättäältä, korkeus 15-20 cm.
Pienet, leveän kellomaiset, siniset, keltanieluiset kukat
avautuvat heinäkuussa. Aur-pvar, tuore, hiekkainen
maa. Kivikkoon, seinänviereen, muiden peittokasvien
joukkoon. Kohopenkki tai rinne paras kasvupaikka. Voi
olla lyhytikäinen, mutta kylväytyy. Kylvö: C
Kanta: x

170. TARHARAUNIOYRTTI / fodervallört
Symphytum asperum
Isokasvuinen, pensasmaisesti rehottava, kauniin sinikukkainen perinnekasvi. Karheakarvainen, varret 100180 cm, suuret lehdet. Isot kukinnot, punaiset nuput,
suppilomaiset kukat taivaansiniset. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan taustalle, pihan laidalle, verhokasviksi. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen maa.
Kylvö: C
Kanta: xxxx E-S (siemeniä on vähän)

167. NUKKAPÄHKÄMÖ / lammöron
Stachys byzantina
”Lampaankorva” on hyvä kuivien paikkojen peittokasvi.
Muodostaa tiheitä kasvustoja. Soikeat, pehmeän valkonukkaiset lehdet ovat pääasia tässä kasvissa. Lehdistön korkeus 20 cm, kukkavarret 40 cm. Pienet, punavioletit huulikukat tähkämäisissä kukinnoissa
heinä- elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, peittokasviksi. Kukkavarret on hyvä katkaista kukinnan jälkeen,
jotta lehdistö pysyy virkeänä. Aur, kuivahko, hiekkainen
maa. Kylvö: B
Kanta: xxx

171. ROHTORAUNIOYRTTI + VALKORAUNIOYRTTI
/ vallört
Symphytum officinale + S. officinale var. bohemicum
Kuten tarharaunioyrtti, mutta yleensä matalampi, 50100 cm. Kukat samean violetit tai kermanvalkoiset (valkoraunioyrtti). Vanha rohdoskasvi, tavataan usein viljelyjäänteenä.
Kanta: xxxx E-S violetti + valkoinen
(siemeniä on vähän)
172. PUNAPIETARYRTTI / rosenkrage
Tanacetum coccineum
Tanacetum-suvun suomenkielinen nimi on pietaryrtit,
joten punapäivänkakkarana aiemmin tunnettu kasvi on
saanut nyt nimekseen punapietaryrtti. Tukevat varret,
korkeus 50-80 cm, hienoliuskaiset (pietaryrttimäiset)

168. JALOPÄHKÄMÖ / praktbetonika
Stachys macrantha
Kauniskukkainen, maaseudun puutarhoissa tavallinen
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lehdet. Kukkamykeröt muodoltaan ja kooltaan kuten
päivänkakkaralla. Kehräkukat keltaisia, laitakukat punaisen sävyjä vaaleasta tummaan. Kukinta kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, erinomainen leikkokukka. Aurpvar, tuore hiekkamultamaa. Rinne tai kohopenkki
paras kasvupaikka. Kylvö: A
Kanta: x-xx punaisen sävyjä

177. JALOÄNGELMÄ / violruta
Thalictrum delavayi
Kiinasta kotoisin oleva hieno ängelmälaji. Haarautuvien kukkavarsien korkeus 80-150 cm, hyvin sirot lehdet.
Liilansiniset kukat suurissa, ilmavissa kukinnoissa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, metsäpuutarhaan, kaunis leikkokukka. Hieman talvenarka, joten paras istuttaa kohopenkkiin seinustalle ja suojata havuilla sekä
kylvää varataimia. Pvar, tuore hiekkamultamaa.
Kylvö: C
Kanta: x (siemeniä on vähän)

173. HUISKILOPIETARYRTTI / renfanekrage
Tanacetum corymbosum
Tunnettiin ennen nimellä huiskilopäivänkakkara. Harvinainen luonnonperenna. Tukevat varret 80-100 cm,
pienet lehdet. Noin 5 cm leveät, päivänkakkaratyyliset
mykeröt latvassa isoissa huiskiloissa heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, erinomainen leikkokukka. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A
Kanta: xx

178. VUORIREVONPAPU / lupinväppling
Thermopsis montana
Lupiinimainen, siistinnäköinen kasvi. Jäykät varret 5090 cm, lehdet kolmisormiset. Kirkkaankeltaiset kukat
pitkissä latvatertuissa kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kuivalle pihaniitylle. Leviää maanalaisilla rönsyillä. Aur, kuiva tai kuivahko, hiekkainen maa. Viihtyy nk.
laihassakin maassa. Kylvö: H
Kanta: xxx E-S

174. AURINGONTÄHTI / strålöga
Telekia speciosa
Vanhojen kartanopuistojen perenna, rehevä pihanlaidan kaunistaja. Korkeus 150-200 cm. Lehdet leveät,
ohuet ja alta vihreät. Kullankeltaiset mykeröt heinä-elokuussa. Verhokasviksi tontin rajalle, aitojen vierille,
korkean kivijalan eteen, kukkatarhaan taustalle. Pvarvar, tuore tai kostea multamaa. Kylvö: A
Kanta: xxxx

179. KESÄKULLERO / kinesisk smörboll
Trollius chinensis
Muita kulleroita myöhemmin kukkiva laji. Haarautuvat
varret 70-90 cm, liuskaiset lehdet. Oranssinkeltaiset
kukat laakean maljamaisia, kapeat mesilehdet pystynä
tupsuna. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan,
rannoille, hyvä leikkokukka, poimitaan nuppuisena.
Aur-pvar, tuore tai kostea multamaa. Kylvö: D
Kanta: xx

175. TELLIMA / anagrambräcka
Tellima grandiflora
Hyvä varjoisten paikkojen peittokasvi. Lehdistö 20-30
cm, kukkavarret noin 50 cm. Muodostaa tiheää kasvustoa. Isot, karheat, halkoiset lehdet. Kellomaiset, vihertävänvaaleat kukat pitkässä tertussa touko-kesäkuussa. Puiden ja pensaiden alle, metsäpuutarhaan.
Pvar-var, tuore tai kostea maa. Kylvö: A
Kanta: x

180. TARHAKULLERO / trädgårdssmörboll
Trollius Cultorum-ryhmän lajikkeet
Varma ja kestävä perenna, jonka sukupuuhun kuuluvat
ainakin niitty-, aasian- ja kesäkullero. Haarautuvat varret 60-80 cm, liuskaiset lehdet. Keltaiset tai oranssinkeltaiset, isot pallomaiset kukat touko-kesäkuussa.
Kukkatarhaan, rannoille, hyvä leikkokukka, poimitaan
nuppuisena. Aur-pvar, tuore tai kostea multamaa.
Kylvö: D
Kanta: xxx-xxxx

176. LEHTOÄNGELMÄ / aklejruta
Thalictrum aquilegiifolium
Kaunis ja kestävä luonnonperenna. Korkeus 50-150
cm, sirot lehdet muistuttavat akileijan lehtiä. Tiheä, pitsimäinen, sinertävän vaaleanpunainen tai kermanvalkoinen kukinto kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, rantaan, pihaniitylle. Pvar-var, tuore tai kostea multamaa.
Kylvö: C
Kanta: x-xx

Perennat / Luonnonkasvit

181. RANSKANTULIKUKKA / franskt kungsljus
Verbascum chaixii ’Album’
Tulikukkaharrastajien suosima lajike. Korkeus 60-100
cm, lehdet kevyesti valkonukkaiset. Tähkämäinen ku24

kinto, kukat valkoiset ja violettiheteiset. Kukinta heinäelokuussa. Kukkatarhaan. Aur, kuivahko, hiekkainen
maa. Kylvö: A
Kanta: x

Luonnonkasvit

182. TARHATULIKUKKA / trädgårdskungsljus
Verbascum ’Densiflorum’ (tms. lajike)
Kukkatarhan komistus ja taattu huomion kohde. Korkeus 100-180 cm, lehdet vaaleanukkaiset. Pitkät, keltaiset kukinnot monihaaraisia. Kukinta heinä-syyskuussa.
Kukkatarhaan. Kylväytyy runsaasti, kannattaa leikata
kukkavarret pois ennen siementen kypsymistä. Aur,
kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A
Kanta: xx

186. LEHTOUKONHATTU / nordisk stormhatt
Aconitum lycoctonum subsp. septentrionale
Harvinainen lehtokasvi, kasvaa Suomessa vain Pohjois-Karjalassa. Korkeus 100-150 cm, liuskaiset lehdet
kiiltävän tummanvihreät. Kypärämäiset, vaalean sinipunaiset kukat pitkässä tertussa. Kukinta heinäkuussa.
Kukkatarhaan taustalle, metsäpuutarhaan. Pvar, tuore,
runsasravinteinen multamaa. Kylvö: C
Luonnonkanta ap. K-S(?)

183. UNELMATÄDYKE / porslinsveronika
Veronica gentianoides
Erityisen viehättäväkukkainen ja aikaisin kukkiva tädykelaji. Talvivihreät lehtiruusukkeet, 40-60 cm korkeat
kukkavarret. Vaaleansiniset, isot kukat tähkämäisissä
kukinnoissa toukokuussa. Kukkatarhaan, kivikkotarhaan, hieno leikkokukka. Viereen on hyvä istuttaa jotain suurilehtistä kasvia, joka peittää unelmatädykkeen
riutuvat varret kukinnan jälkeen. Aur-pvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: B
Kanta: x

187. MAARIANVERIJUURI / småborre
Agrimonia eupatoria
Lounainen niittykasvi. Lehdet päätöpariset, alta karvaiset, kukkavarret 50-100 cm. Keltaiset kukat pitkässä
tähkässä heinä-elokuussa. Koristeelliset siemenhedelmystöt. Kukkatarhaan, pihaniitylle. Aur-pvar, kuivahko
tai tuore, hiekkainen, kalkittu maa. Kylvö: C
Luonnonkanta E-S
188. LITULAUKKA / löktrav
Alliaria petiolata
Maan eteläosissa tavattava ristikukkainen kasvi. Korkeus 30-100 cm, lehdet hertta- tai munuaismaiset. Varren latvassa joukko valkoisia, pieniä kukkia touko-kesäkuussa. Pihaniitylle, tontin laidalle, kasvimaalle.
Valkosipulin makuiset lehdet sopivat salaatteihin ja leivän päälle. Aur-pvar-var, tuore maa. Kylvö: A. Kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.
Luonnonkanta E-S

184. VIRGINIANTÄDYKE / kransveronika
Veronica virginica
Korkea tädykelaji, jolla on komeat, tähkämäiset kukinnot. Tukevat varret 100-150 cm, tummat lehdet säteittäisesti. Vaaleansiniset, pienet kukat pitkissä ja tiheissä kukinnoissa. Kukinta heinä-syyskuussa.
Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka ja mesikasvi kimalaisille. Aur-pvar, tuore tai kostea, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: B
Kanta: x

189. ROHTORASTI / oxtunga
Anchusa officinalis
Satunnaisesti maan eteläosissa ja osin pohjoisempanakin tavattava lemmikkikasvi. Karhean lehtiruusukkeen keskeltä nousevat pystyt, haarautuvat, pienilehtiset varret 50-100 cm. Lemmikkimäiset, sentin levyiset
kukat haarojen latvoissa ryhminä, aluksi punaliilat,
muuttuvat sinivioleteiksi. Kukinta heinä-elokuussa.
Kukkatarhaan, pihaniitylle, mesi- ja värikasvi. Aur, kui-

185. TARHASARVIORVOKKI / bukettviol
Viola Cornuta-ryhmän lajikkeet
Joka pihan välttämätön perusorvokki. Korkeus 10-20
cm. Keskikokoiset kukat sini-valkoiset, kelta-valkoiset
tai sini-keltaiset. Hyvin viihtyessään kukkii keväästä
syksyyn. Kukkatarhaan, kivikkoon, rinteisiin, luiskiin.
Kylväytyy ja leviää. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa.
Kylvö: A.
Kanta: xxx K-S
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193. HIRVENKELLO / skogsklocka
Campanula cervicaria
Harvinainen niittykukka, tavataan vain paikoin maan
etelä- ja keskiosissa. Koko kasvi karheakarvainen,
jäykkä varsi 40-80 cm. Vaaleansiniset kellot mykerömäisesti latvassa ja lehtihangoissa. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, pihaniitylle. Aurpvar, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A.
Kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.
Luonnonkanta K-S

vahko, kalkittu hiekkamultamaa. Kylvö: A. Kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.
Viljelykanta x-xx
190. KELTASAURAMO / färgkulla
Anthemis tinctoria
Satunnaisena Etelä- ja Keski-Suomen kedoilla, ahoilla
ja tienvierillä. Muistuttaa päivänkakkaraa, mykeröt hiukan pienemmät ja kokonaan kirkkaan keltaiset, lehdet
liuskaiset. Vähähaaraiset varret 20-70 cm. Pitkä kukinta kesä-syyskuussa. Pihakedolle, tienvieriin ym paikoille, joissa saa levitä vapaasti. Värikasvi, leikkokukka.
Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A. Kaksi- tai
muutamavuotinen, kylväytyy ja säilyy.
Luonnonkanta E-K-S

194. PEURANKELLO / ängstoppklocka
Campanula glomerata
Keto-, piennar- ja metsänlaitakasvi etelästä Kuusamon
seudulle saakka. Jäykkä, haaraton varsi 40-80 cm,
lehdet suikeita ja karheakarvaisia. Sinivioletit kellot
mykerömäisesti latvassa ja lehtihangoissa. Kukinta kesä-elokuussa. Pihakedolle, tienvarsiin. Leviää juurirönsyillä ja siemenillä. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen
maa. Kylvö: B.
Luonnonkanta ap. K-S

191. SEITTITAKIAINEN / ullig kardborre
Arctium tomentosum
Luonnossa yleinen Etelä-Suomessa, harvinaisena Tornion seudulle. Haarova varsi 1-1,5 m. Isot, pitkäruotiset
lehdet (lehtiruusuke muistuttaa etäisesti raparperia).
Mykerön kehto pallomainen, koukkukärkisten suomujen ja seittikarvojen peitossa. Punavioletit kukat tupsuna kehdon päällä. Kukinta heinä-elokuussa. Komea
yksittäiskasvi, kaunis kuivakukka ja talventörröttäjä.
Siemenet tiklien talviravintoa. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A. Kylvöstä kukintaan voi
mennä 3-4 vuotta. Kuolee kukittuaan.
Kylväytyy ja säilyy.
Luonnonkanta ap. K-S

195. HARAKANKELLO
Campanula patula
Yleinen ja tunnettu kellokukka lähes koko maassa niityillä ja pientareilla. Runsaasti haarovat varret 30-80
cm, pienet lehdet. Violetit kellot kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, hyvä leikkokukka. Vinkki: kun
kukkatarhassa kasvaa vain yksi ainoa harakankello,
siitä tulee suorastaan pensasmainen ja se kukkii valtoimenaan koko kesän, koska se ei pysty yksinään tekemään siemeniä. Aur-pvar, kuivahko tai tuore maa. Kylvö: A. Kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.
Luonnonkanta K-S

192. MERIASTERI / strandaster
Aster tripolium
Suomen- ja Pohjanlahden rantasorassa kasvava kaunis luonnonasteri, jonka viihtymisestä pihakasvina ei
liene paljonkaan kokemusta. Nyt kokeilemaan! Tanakat, haaraiset, puolimetriset varret, kapeat lehdet, 2-3
cm leveät mykeröt huiskilomaisesti latvoissa. Keltaiset
kehräkukat, liilat laitakukat, kukinta kesä-elokuussa.
Pihan aurinkoisille, kosteille, soraisille paikoille; kasvatusta voisi kokeilla myös tavallisessa tuoreessa, hiekkapitoisessa multamaassa. Kylvö: A. Kaksi- tai muutamavuotinen, viihtyessään kylväytynee.
Luonnonkanta E-S

Luonnonkasvit

196. KURJENKELLO / stor blåklocka
Campanula persicifolia
Yleinen maan eteläosissa niityillä ja lehtomaisissa
metsissä, vanhastaan koristekasvinakin kasvatettu.
Korkeus 50-80 cm. Matalana pysyvän lehdistön joukosta nousee monikelloisia kukkavarsia. Kellot suuria
ja heleänsinisiä. Kukinta heinäkuussa. Kukkatarhaan,
niitylle, hyvä leikkokukka. Aur-pvar, tuore hiekkamultamaa. Kylvö: B
Luonnonkanta E-S sinikukkainen, joukossa pieni määrä valkokukkaisia
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Puhelin: _________________________________ Sähköposti: ___________________________________

Taita arkki keskeltä ja teippaa kiinni!

197. KISSANKELLO / liten blåklocka
Campanula rotundifolia
Tuttu, pieni kellokukka, yleinen koko maassa kuivilla
paikoilla, useita alalajeja. Hennot, lehtevät varret 20-30
cm. Latvassa taajasti pieniä vaaleansinisiä, nuokkuvia
kelloja heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon,
kedolle. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen maa.
Kylvö: B
Luonnonkanta E-S

keus noin 50 cm, lehdet heleänvihreät, pehmeät ja
unikkomaiset. Parin sentin levyiset, kirkkaankeltaiset
kukat pienissä sarjoissa. Kukinta kesä-elokuussa. Vapaasti leviäviksi kasvustoiksi seinustoille, puiden alle,
pihan kivisille paikoille... Ikivanha lääkekasvi. Myrkyllinen. Pvar, tuore, runsasravinteinen multamaa.
Kylvö: D
Luonnonkanta E-S siemenet kerätty puolikerrannaiskukkaisesta keltamosta

198. KUMINA / kummin
Carum carvi
Mauste- ja niittykasvi, jonka siemenissä on omaperäinen aromi. Kasvaa lähes koko maassa kedoilla, pientareilla ja pihojen laidoilla, myös viljeltynä. Haarautuneet
putkivarret 30-60 cm, kapealiuskaiset lehdet. Yleensä
valkoiset, joskus harvoin punaiset sarjakukinnot kesäheinäkuussa. Kukkatarhaan, pihakedolle, siemenet leivän, juuston ja viinan mausteeksi. Aur, kuivahko tai
tuore maa. Kylvö: A. Kaksi- tai muutamavuotinen, kylväytyy ja säilyy.
Luonnonkanta E-S punakukkainen

202. KIELO / konvalje, liljekonvalj
Convallaria majalis
Tuttu lehtomaisten metsien ihanakukkainen kasvi, Etelä- ja Keski-Suomessa yleinen, pohjoisessa paikoittaisempi. Korkeus 15-20 cm. Kaksi liljamaista lehteä, valkoiset tuoksuvat kukat touko-kesäkuussa. Syksyllä
oranssit marjat. Myrkyllinen, etenkin marjat. Tiheä
peittokasvi puiden ja pensaiden alle, sopii perennatarhaankin. Pvar-var, tuore, runsasravinteinen maa.
Kylvö: D
Luonnonkanta E-S
203. KOIRANKIELI / hundtunga
Cynoglossum officinale
Luonnossa harvinaisena paikoin Etelä-Suomessa,
luonnonkasvustot rauhoitettuja. Karhea lemmikkikasvi.
Suuret alalehdet, 50-80 cm korkea varsi tukeva ja lehtevä. Latvassa runsaskukkainen kukinto, pienet kukat
viininpunaisia. Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, pihan puolihoidetuille alueille. Aur, kuivahko tai
tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A. Kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.
Luonnonkanta ap. E-S siemenet kerätty puutarhassa
kasvatetuista koirankielistä

199. NURMIKAUNOKKI / ängsklint
Centaurea phrygia
Näyttävä niitty- ja piennarkasvi, runsain maan kaakkois- ja itäosassa, sillä levisi aikoinaan kaskiviljelyn
myötä. Pystyt varret 70-100 cm, suikeat lehdet. Isot
mykeröt liilanpunaisia, kehräkukat usein vaaleita. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, niitylle. Aur,
tuore maa. Kylvö: A
Luonnonkanta ap. K-S
200. KETOKAUNOKKI / väddklint
Centaurea scabiosa
Eteläinen, komea kaunokkilaji, edellistä harvinaisempi.
Pystyt varret 80-100 cm, liuskaiset lehdet. Isot mykeröt
liilanpunaiset. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, kedolle, hyvä kuivakukka siementen karistua.
Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A
Luonnonkanta ap. E-S

204. OKAHULLURUOHO / spikklubba
Datura stramonium
Vanha rohdoskasvi, tavataan satunnaisena satamissa,
kaatopaikoilla, joutomailla. Korkeus 50-100 cm, isot,
ohuet, tummat lehdet. Suppilomaiset, valkoiset kukat.
Kukinta heinä-lokakuussa. Koristeelliset, piikkiset siemenkodat. Siemenkodat kuivakukaksi. Myrkyllinen.
Aur, tuore, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A.
Yksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.
Viljelykanta x

201. KELTAMO / skelört
Chelidonium majus
Vanha, kulttuuriympäristössä tavattava rohdoskasvi,
yleinen etelässä, satunnaisempi keskellä maata. Kor-
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205. KETONEILIKKA / ängsnejlika
Dianthus deltoides
Pieni, koreakukkainen ketokasvi, vielä yleinen maan
etelä- ja keskiosissa. Korkeus 10-20 cm, löyhästi mätästävä, mattomainen kasvutapa. Pienet ja kapeat lehdet. Pienet kukat loistavan aniliininpunaisia. Runsas
kukinta kesä-elokuussa. Kivikkoon, kukkaryhmien reunoille, kedolle, maanpeitoksi. Aur, kuivahko, läpäisevä
maa. Kylvö: A
Luonnonkanta E-S

209. SIKOANGERVO / brudbröd
Filipendula vulgaris
Mäkien ja kuivien niittyjen siro kasvi Lounais-Suomesta. Pystyt, puolimetriset varret, parilehdykkäiset lehdet
ruusukemaisesti tyvellä. Kermanvalkoinen kukinto kuten mesiangervolla, mutta pienempi, nuput punertavat.
Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan ja pihaniitylle. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen, kalkittu maa.
Kylvö: C
Luonnonkanta E-S

206. PULSKANEILIKKA / praktnejlika
Dianthus superbus
Kaunis neilikka Pohjois-Suomen hiekkaisilta jokivarsilta. Puolen metrin korkuiset lehtipehkot. Kukat suuria,
ripsureunaisia, sinervän vaaleanpunaisia. Kukinta heinä-elokuussa. Kivikkoon, niitylle, kukkatarhaan, tuoksuva leikkokukka. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen
maa. Kylvö: A
Luonnonkanta P-S

210. KELTAMATARA / gulmåra
Galium verum
Loppukesällä kukkiva niittykasvi, yleisin maan eteläosissa. Ohuet varret 20-60 cm, neulasmaisen kapeat
lehdet. Pienikukkaiset kukinnot runsaita ja ilmavia,
kirkkaankeltaisia ja voimakastuoksuisia. Kukinta heinäsyyskuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, kedolle. Aur,
kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: C
Luonnonkanta E-S

207. KYLÄNEIDONKIELI / blåeld
Echium vulgare
Komea lemmikkikasvi, tavataan satunnaisena maan
etelä- ja keskiosissa tienvarsilla ja kedoilla. Ensimmäisenä kesänä kehittyy suikealehtinen ruusuke, josta toisena kesänä kasvaa joukko vankkoja kukkavarsia.
Karheakarvainen, korkeus 30-90 cm. Pienet, siniset
kukat suurissa, tiheissä kukinnoissa kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, pihakedolle. Aur, kuivahko, hiekkainen, kalkittu maa. Kylvö: A. Kaksivuotinen,
kylväytyy ja säilyy.
Luonnonkanta E-S

211. METSÄKURJENPOLVI / skogsnäva
Geranium sylvaticum
Värikkäästi kukkiva luonnonkasvi, yleinen koko maassa. Muodostaa tiheitä, runsaskukkaisia, 40-60 cm korkuisia ”pehkoja”. Sormijakoiset lehdet. Kukat useimmiten violetteja, voivat olla myös valkoisia, vaaleanpunaisia, liiloja... Kukinta kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan,
metsäpuutarhaan, pihaniitylle. Aur-pvar, tuore maa.
Kylvö: D
Luonnonkanta E-K-S väriseos valkoisesta vaaleanpunaisten kautta violetteihin
212. SÄRMÄKUISMA / mannablod
Hypericum maculatum
Kauniskukkainen niittykasvi, yleinen Etelä- ja KeskiSuomessa. Puolimetriset varret pystyjä ja nelisärmäisiä, lehdet pieniä ja soikeita, vastakkain varressa. Kukat suuria ja kullankeltaisia, isossa kukinnossa heinäelokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, värikasvi. Aur,
tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
Luonnonkanta K-S

208. KARVAHORSMA / rosendunört
Epilobium hirsutum
Kookas ja näyttävästi kukkiva maitohorsman sukulainen, luonnossa siellä täällä Etelä-Suomessa ojissa ja
joutomailla. Tukevat, latvaan asti lehtevät varret 1-2 m,
lehdet suikeita ja isohampaisia. Kukat pitkäperäisiä,
1,5-2 cm leveitä, ruusunpunaisia, ”hajanaisena” terttuna. Kukinta heinä-elokuussa. Vähävetisiin ojiin, kosteisiin painanteisiin, vesijättömaille. Leviää maarönsyillä
taajoiksi kasvustoiksi. Näyttää kelpaavan kiitäjäntoukille ruoaksi siinä kuin maitohorsmakin. Aur-pvar, kostea,
runsasravinteinen maa. Kylvö: C
Luonnonkanta E-S

Luonnonkasvit

213. MÄKIKUISMA / äkta mannablod
Hypericum perforatum
Kasvaa Etelä-Suomessa kuivilla rinteillä, pientareilla ja
kivisillä mäillä, rohdoskasvi. Puolimetriset varret pysty28

jä ja kaksisärmäisiä. Soikeat lehdet vastakkain varressa. Kukat melko suuria, kullankeltaisia, tiheässä kukinnossa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle.
Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A
Luonnonkanta E-K-S

kuussa. Kukkatarhaan, hiekansitojaksi, maanpeitoksi.
Aur, hiekkainen, kosteapohjainen maa. Kylvö: H
Luonnonkanta K-S
218. METSÄNÄTKELMÄ / skogsvial
Lathyrus sylvestris
Ruohovartinen köynnös, kasvaa melko harvinaisena
maan etelä- ja keskiosissa penkereillä, rinnelehdoissa,
pensaikoissa. 80-200 cm pituiset varret kiipeävät kärhillä. Lehdet yksipariset, lehdykät pitkiä ja kapeita.
Vaaleanpunaiset ”herneenkukat” tertuissa heinä-elokuussa. Mainio köynnös seinustoille ja aitoihin, peittokasviksi soraiseen tienluiskaan. Aur, kuivahko tai tuore,
hiekkainen maa. Kylvö: H
Luonnonkanta E-S

214. KELTAKURJENMIEKKA / svärdslilja
Iris pseudacorus
Komea ja rehevä luonnoniiris, yleinen maan eteläosassa rannoilla, harvinaistuu keskellä maata, rauhoitettu
Oulun ja Lapin lääneissä. Leveät ja pitkät, kaartuvat
lehdet 70-80 cm, metriset kukkavarret. Keltaiset, suuret kukat kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, ojiin, rannoille. Aur-pvar, kostea multamaa. Kylvö: C
Luonnonkanta E-K-S
215. MORSINKO / vejde
Isatis tinctoria
Luonnossa harvinaisena Suomen- ja Pohjanlahden kivisillä rannoilla. Lehtevät varret 40-100 cm, haarovat
runsaasti yläosasta. Maanrajassa lehtiruusuke, lehdet
suikeita, sinivihreitä. Keltaiset ristikukat taajoina terttuina haarojen päissä. Kukinta kesä-heinäkuussa. Koristeelliset, tummanruskeat, isot lidut. Kukkatarhaan, kosteapohjaiseen sorapihaan, kaunis talventörröttäjä.
Ikivanha värikasvi, josta saadaan harvinaista sinistä
väriä. Aur, tuore, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A. Kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.
Viljelykanta xx

219. KEVÄTLINNUNHERNE / vårvial
Lathyrus vernus
Keväällä kukkiva lehtokasvi, yleinen paikoin Etelä-Suomessa, harvinaisena keskellä maata. Pystyt varret 3040 cm. Lehdet raikkaanvihreät, lehdykät pitkiä ja teräväkärkisiä. Latvassa pysty kukkaterttu. Kukat auetessa
violetinpunaisia, vanhemmiten sinisiä. Kukinta toukokuussa. Kaunis kevätkukkija kukkatarhaan ja pihan
luonnontilaisille alueille. Pvar, tuore multamaa.
Kylvö: H Luonnonkanta K-S
220. NUKULA / hjärtstilla
Leonurus cardiaca
Kasvaa harvinaisena Etelä- ja Keski-Suomen pihapiireissä ja muilla kulttuuripaikoilla vanhan rohdosviljelyn
jäänteenä. Pysty, punertava, metrinen varsi, lehdet
sormijakoiset. Pienet punertavat huulikukat tiheinä
kiehkuroina lehtihangoissa kesä-elokuussa. Pihan
luonnontilaiseen osaan, väri- ja mesikasvi. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A
Viljelykanta xx

216. KETORUUSURUOHO / åkervädd
Knautia arvensis
Kasvaa Etelä- ja Itä-Suomessa niityillä, mäillä ja muilla
kuivilla paikoilla, karttaa savikkoalueita. Korkeus 60-80
cm, pysty, haarautuva. Liilanväriset kukat mykerömäisessä, litteässä kukinnossa heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, runsasmetinen kimalais- ja perhoskasvi. Aur, kuivahko tai tuore, hiekkainen multamaa. Kylvö: C
Luonnonkanta K-S

221. PÄIVÄNKAKKARA / prästkrage
Leucanthemum vulgare
Tuttu luonnonkasvi, melko yleinen koko maassa. Pysty,
puolimetrinen varsi. Kapeat, isohampaiset lehdet. Suuret kukkamykeröt, joiden kehrä kullankeltainen ja laitakukat valkoisia. Kukinta kesä-syyskuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, niitylle, maakellarin päälle,
tienvieriin... Aur-pvar, kuivahko tai tuore maa. Kylvö: A
Luonnonkanta P-S

217. MERINÄTKELMÄ / strandvial
Lathyrus japonicus subsp. maritimus
Melko harvinainen merenrantakasvi. Varret 25-60 cm,
rentoja ja suikertavia. Parilehdykkäiset lehdet suuria,
paksuja ja sinivihreitä, soikeat lehdykät. Kukkatertussa
5-12 sinisen purppuraista, isohkoa kukkaa heinä-elo29

222. RANTAVEHNÄ / strandråg
Leymus arenarius
Kookas, ”sinilehtinen” heinä, yleinen rannikoilla, leviää
hiljalleen sisämaahan päin tienvierillä. Mätästävä, pitkärönsyinen, korret 50-150 cm. Leveät lehdet siniharmaanvihreät. Kellanruskeat tähkät elokuussa. Suurehkot siemenet (jyvät) kypsyvät syksyllä. Kaunis
koristeheinä, kukkaryhmiin tai kasvustoksi ison kiven
ympärille. Erinomainen hiekansitoja. Aur, kuivahko tai
tuore, hiekkainen maa. Kylvö: C
Luonnonkanta E-S

226. (POHJAN)RANTAKUKKA / fackelblomster
Lythrum salicaria
Yleinen rantakasvi etelästä Oulun korkeudelle. Monivartinen, pensasmaisen leveä kasvutapa. Pysty, jäykkä ja särmikäs varsi 40-120 cm, lehdet suikeita. Tumman ruusunpunaiset kukat tähkämäisissä tertuissa
heinä-syyskuussa. Kukkatarhaan, rannalle. Aur-pvar,
tuore tai kostea, runsasravinteinen maa. Kylvö: C
Luonnonkanta P-S
227. VALKOMESIKKÄ / vit sötväppling
Melilotus alba
Paikoittain Etelä- ja Keski-Suomessa. Pystyt, haaraiset varret 1-1,5 m, lehdet pieniä ja apilamaisia. Pienet,
valkoiset kukat tähkämäisinä terttuina. Runsas kukinta
heinä-elokuussa. Niityille ja joutomaille, hyvä maanparannus- ja mehiläiskasvi, tuoksuu miellyttävästi kumariinilta. Aur, kuivahko maa. Kylvö: A. Kaksivuotinen,
kylväytyy ja säilyy.
Luonnonkanta E-S mukana on jonkin verran keltakukkaista rohtomesikkää (M. officinalis)

223. PIKKUTERVAKKO / fjällnejlika
Lychnis alpina
Samantapainen, mutta pienempi kasvi kuin mäkitervakko (nro 225). Kasvaa melko yleisenä Pohjois-Suomessa kallioilla ja hietikoilla, harvinainen etelämpänä.
Korkeus 10-20 cm, kapeat lehdet ruusukkeena. Ruusunpunaiset kukat tiheissä huiskiloissa kesä-elokuussa. Kivikkoon, pihakalliolle, harjupuutarhaan. Aur, kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A
Luonnonkanta P-S

228. LEHTOTESMA
Milium effusum
Komea heinä, kasvaa lehdoissa lähes koko maassa.
Vaaleat, kiiltävät lehdet. Korret 50-150 cm. Röyhyt suuret ja sirot. Kuivatussa heinässä on hyvä tuoksu. Pihametsikköön puiden alle. Pvar-var, tuore tai kostea, runsasravinteinen multamaa. Kylvö: A
Luonnonkanta K-S

224. KÄENKUKKA / gökblomster
Lychnis flos-cuculi
Hyvin runsaasti kukkiva luonnonkasvi, yleinen maan
etelä- ja keskiosassa kosteilla niityillä ja ojissa. Pystyt
varret 40-60 cm, pienet lehdet. Suuret, vaaleanpunaiset kukat latvassa kesä-heinäkuussa. Kukat siroja, terälehdet kapealiuskaisia. Kukkatarhaan, niitylle, rantaan. Aur-pvar, tuore tai kostea multamaa. Kylvö: A
Luonnonkanta E-K-S

229. IDÄNKEULANKÄRKI / ryssvedel
Oxytropis campestris
Melko harvinainen harjukasvi Etelä- ja Itä-Suomessa,
apiloiden ja nätkelmien sukulainen. Korkeus 10-20 cm,
kohenevat varret, parilehdykkäiset lehdet. Vaaleankeltaiset kukat pallomaisina kukintoina kesä-heinäkuussa.
Kukkatarhaan, kivikkoon. Aur, kuivahko, kalkittu, hiekkainen maa. Kylvö: H
Luonnonkanta K-S

225. MÄKITERVAKKO / tjärblomster
Lychnis viscaria
Värittää Etelä-Suomen kallionsyrjät ja kuivat tienpenkat loistavan punaisiksi keskikesällä, satunnaisempi
keskellä maata. Kukkavarret 20-40 cm, kapeansuikeat
lehdet ruusukkeena. Kirkkaan aniliininpunaiset kukat
isossa tertussa kesä-heinäkuussa. Kivikkoon, kuivan
paikan kukkatarhaan, pihakedolle ja -kalliolle... Aur,
kuivahko tai tuore, hiekkainen maa. Kylvö: A
Luonnonkanta E-K-S

Luonnonkasvit

230. KELLOSINILATVA / lappblågull
Polemonium acutiflorum
Monivuotinen, kaunis luonnonkasvi Lapista. Pysty varsi 40-70 cm. Parilehdykkäiset lehdet. Kukat parin sen-
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tin levyisiä ja kauniin sinisiä. Kukinta heinä-elokuussa.
Kukkatarhaan, rannalle, niitylle. Aur-pvar, tuore multamaa. Kylvö: B
Luonnonkanta P-S

kotinen eli hede- ja emikukat eri kasveissa. Pihaniitylle,
peittokasviksikin. Kukkatarhaan kannattaa istuttaa vain
hedekasveja (”koiraita”), jotka kukkivat pitkään eivätkä
tee siemeniä. Aur-pvar, tuore maa. Kylvö: A
Luonnonkanta K-S

231. KEVÄTESIKKO / gullviva
Primula veris
Pieni kevätkukkija, melko yleinen Etelä-Suomen lehtoniityillä. Korkeus 15-30 cm. Ryppypintaiset lehdet ruusukkeena. Kellomaiset, keltaiset kukat sarjassa vanan
päässä. Kukinta touko-kesäkuussa. Puiden ja pensaiden alle, kukkaryhmien reunalle, kevätniitylle. Pvar,
tuore tai kostea, hiekkainen multamaa. Kylvö: C (syyskylvö paras)
Luonnonkanta ap. E-S

235. VALKOAILAKKI / åkerlyst
Silene latifolia subsp. alba
Muistuttaa puna-ailakkia, paikoittain koko maassa.
Pysty varsi 30-60 cm, soikeat lehdet. Suurehkot, valkoiset kukat avautuvat illalla. Kaksikotinen eli hede- ja
emikukat eri kasveissa. Kukinta kesä-elokuussa. Pihaniitylle sekakasvustoksi puna-ailakin kanssa. Kukkatarhaan kannattaa istuttaa vain hedekasveja (”koiraita”), jotka kukkivat pitkään eivätkä tee siemeniä.
Risteytyy puna-ailakin kanssa, siemenjälkeläiset vaaleanpunakukkaisia. Aur-pvar, kuivahko tai tuore maa.
Kylvö: A. Yleensä kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.
Luonnonkanta E-S

232. MÄKILEINIKKI / knölranunkel
Ranunculus bulbosus
Ahvenanmaalla yleisenä ja Varsinais-Suomessa harvinaisena kasvava, soma leinikki. Tanakat, karvaiset varret 20 cm, tyvellä sipulimainen paksunnos. Lehdet samantapaiset kuin rönsyleinikillä. Suuret, 2-2,5 cm
leveät, keltaiset kukat touko-kesäkuussa. Kivikkotarhaan, pihakedolle, pihatien reunaan. Aur, kuivahko,
hiekkainen maa. Kylvö: C
Luonnonkanta K-S (ap. E-S?)

236. NUOKKUKOHOKKI / backglim
Silene nutans
Etelä-Suomessa melko yleinen harjukasvi. Kielimäiset
lehdet ruusukkeena tyvellä. Valkoiset, tuoksuvat kukat
nuokkuvat toispuoleisesti 20-40 cm korkeissa varsissa. Kukat avautuvat iltahämärissä kesä-heinäkuussa.
Kukkatarhaan, kivikkoon, harjupuutarhaan. Aur-pvar,
kuivahko, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
Luonnonkanta E-S

233. LÄNNENISOMAKSARUOHO / kärleksört
Sedum telephium subsp. maximum
Isohko maksaruoholaji, kasvaa kallioilla Etelä- ja Keski-Suomessa. Pystyt varret 30-50 cm, leveät ja pitkulaiset lehdet. Kukintona suuri, vihertävänvalkoinen, tiheä viuhko heinä-syyskuussa. Pihan kaikille kuiville
paikoille, kaunis kukinnan jälkeenkin ja talvella. Aur,
kuiva tai kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A
Mukana saattaa olla myös punaisomaksaruohon (S.
telephium subsp. telephium) siemeniä. Sen kukinnot
ovat sinertävän punertavat.
Luonnonkanta K-S

237. MERIKOHOKKI / strandglim
Silene uniflora
Länsirannikon matala merenrantakasvi. Kohenevat
varret 10-20 cm. Muodostaa mätäsmäistä ja hyvin viihtyessään mattomaista kasvustoa. Pienet, mehevät lehdet. Valkoiset, pulleaperäiset kohokinkukat kesä-heinäkuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon sekä pihan
soraisille paikoille. Aur, kuivahko tai tuore, sorainen
maa. Kylvö: A
Luonnonkanta E-S

234. PUNA-AILAKKI / skogslyst
Silene dioica
Lehtojen ja niittyjen kasvi, melko yleinen lähes koko
maassa. Pysty varsi 20-60 cm, soikeat ja karheat lehdet. Ruusunpunaiset kukat kesä-heinäkuussa. Kaksi-

238. PUNASOLMUKKI / rödnarv
Spergularia rubra
Pieni ja soma hiekkaisten ja tallattujen paikkojen kasvi,
melko yleinen Etelä- ja Länsi-Suomessa, satunnainen
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muualla. Haarovat, suikertavat varret, kasvuston korkeus noin 5 cm. Kapeat, tummat lehdet. Kukat yksinkertaiset, vaalean sinipunaiset, auki vain aurinkoisella
säällä. Kukinta heinä-elokuussa. Pihan hiekkaisille paikoille. Kerääjä kertoo: ”Kasvaa patjamaisesti...Erittäin
vaatimaton, pitää happamasta hiekkamaasta ja runsaasta auringosta. Sietää tallaamista tai oikeastaan
vaatii sitä. Läheltä katsottuna hyvin kaunis ja runsaskukkainen.” Kylvö: A. Yksi- tai kaksivuotinen, kylväytyy
ja säilyy.
Luonnonkanta P-S

haarovia, 15-30 cm. Pienet, kolmilehdykkäiset lehdet.
Pieni kukinto pallomainen, kullankeltainen, heinä-elokuussa. Pihakedolle. Aur, kuivahko, hiekkainen maa.
Kylvö: A. Yksi- tai kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.
Luonnonkanta E-K-S
243. (NIITTY)KULLERO / smörboll
Trollius europaeus
Yleinen Pohjois-Suomessa ja Itä-Hämeessä, muualla
satunnaisempi. Haarautuvat varret 50-80 cm, liuskaiset lehdet. Heleänkeltaiset, pallomaiset, tuoksuvat kukat touko-kesäkuussa. Kukkatarhaan, rannalle, niitylle.
Hyvä leikkokukka, poimitaan nuppuisena. Aur-pvar,
tuore tai kostea multamaa. Kylvö: D
Luonnonkanta E-K-S

239. LEHTOPÄHKÄMÖ / stinksyska
Stachys sylvatica
Harvinainen lehtokasvi maan etelä- ja keskiosissa.
Pysty varsi 50-100 cm. Suuret, nokkosmaiset lehdet.
Isot purppuranpunaiset huulikukat tähkämäisissä kukinnoissa kesä-elokuussa. Pihaniitylle, metsäpuutarhaan, leikkokukka. Pvar, tuore multamaa. Kylvö: C
Luonnonkanta ap. E-S

244. TUMMATULIKUKKA / mörkt kungsljus
Verbascum nigrum
Komea luonnonkasvi, paikoittain maan etelä- ja keskiosissa. Varret 70-100 cm, lehdet tummanvihreät. Kukinnot vähähaaraisia. Kukat parin sentin levyisiä, kirkkaan keltaisia violetein hetein. Kukinta heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, pihaniitylle, pihatien varteen. Aur,
kuivahko, hiekkapitoinen maa. Kylvö: A
Luonnonkanta E-S

240. PUNAKATKO / rödfloka
Torilis japonica
Suomessa hyvin harvinainen putkikasvi. Varsi 50-90
cm, haarautuva. Lehdet sirot, liuskoittuneet. Punertavanvalkoiset kukat sarjakukinnossa. Kukinta heinä-elokuussa. Kauniit siemenhedelmystöt. Kukkatarhaan, pihaniitylle, hyvä leikkokukka. Aur, kuivahko tai tuore,
hiekkapitoinen maa. Kylvö: A. Kaksivuotinen, kylväytyy
ja säilyy.
Viljelykanta x (ap. Viro)

245. UKONTULIKUKKA / kungsljus
Verbascum thapsus
Yleinen Etelä-Suomessa, satunnainen muualla. Haaraton kukkavarsi 70-150 cm, lehdet pehmeät ja valkonukkaiset. Kukat parin sentin levyisiä, kirkkaan keltaisia. Vain osa tähkän kukista kerrallaan auki. Kukinta
heinä-elokuussa. Pihaniitylle, pihatien varteen. Aur,
kuiva tai kuivahko, hiekkainen maa. Kylvö: A. Kaksivuotinen, kylväytyy ja säilyy.
Luonnonkanta E-S

241. JÄNÖNAPILA / harklöver
Trifolium arvense
Etelä- ja Keski-Suomessa melko yleisenä kuivilla mäillä, kedoilla, hiekkarannoilla ja tienvierillä toisinaan laajoinakin kasvustoina. Varret pystyjä, haarovia, 10-30
cm. Pienet, kolmilehdykkäiset lehdet. Kukinnot pehmeäkarvaiset, hennon vaaleanpunaiset, kesä-heinäkuussa. Viehättävä pihamaan kasvi. Aur, kuivahko,
hiekkainen maa. Kylvö: A. Yksivuotinen, kylväytyy ja
säilyy.
Luonnonkanta E-S

246. VARPUTÄDYKE / klippveronika
Veronica fruticans
Enontekiön Lapin tunturisomerikoiden rauhoitettu, pieni kasvi. Varpumainen, tyvestä puutunut varsi suikertava tai koheneva, korkeus 5-10 cm. Kasvaa mattomaisesti. Pienet, kiiltävät, kielimäiset lehdet pitkin varsia.
Kukat saman näköisiä kuin tutulla nurmitädykkeellä, 11,5 cm leveitä, voimakkaan kirkkaansinisiä. Kukinta kesäkuussa. Kivikkoon tai vastaaville rinnepaikoille. Aurpvar, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen, kalkittu maa.

242. KELTA-APILA / gullklöver
Trifolium aureum
Matalahko, melko harvinainen apila. Varret pystyjä ja

Luonnonkasvit / Yksivuotiset kesäkukat
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Kylvö: C
Viljelykanta xx (ap. Venäjä?)

Yksivuotiset
kesäkukat

247. RANTATÄDYKE / strandveronika
Veronica longifolia
Yleinen rantakasvi Etelä- ja Pohjois-Suomessa, keskellä maata harvinaisempi. Varsi 30-90 cm, lehdet pitkiä ja suikeita. Liilansiniset, pienet kukat tiheänä latvatähkänä, joka voi olla 30 cm pitkä. Komea kukinta
heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, rannalle, niitylle.
Aur-pvar, tuore tai kostea maa. Kylvö: A
Luonnonkanta K-S

Kasvikannan ikä mainitaan vain siinä tapauksessa, kun
kantaa on kasvatettu Suomessa yli 10 vuotta (ikämerkinnät xx-xxxx). Jos ikämerkintää ei ole, kyseessä on
nuori kanta (x).

248. TÄHKÄTÄDYKE / axveronica
Veronica spicata
Harvinainen kasvi etelärannikon kalliokedoilta. Kaarevat varret 20-30 cm, puikeat lehdet. Tummansiniset tai
sinivioletit, pienet kukat tiheänä latvatähkänä. Kukinta
heinä-elokuussa. Kukkatarhaan, kivikkoon, pihakedolle, harjupuutarhaan. Aur-pvar, kuivahko tai tuore, hiekkapitoinen, kalkittu maa. Kylvö: A
Luonnonkanta E-S

Lähes kaikki yksivuotiset kukat kasvavat ja kukkivat
parhaiten aurinkoisella kasvupaikalla hyvin lannoitetussa, kuohkeassa maassa. Jos tähän pääsääntöön on
jokin poikkeus, se kerrotaan ko. kasvin kohdalla.
Kylväytyy-maininta tarkoittaa sitä, että syksyllä kasvi
pudottaa maahan siemeniään, jotka sitten itävät seuraavana keväänä. Kasvi kylvää itse itsensä. Esimerkiksi ruiskaunokki, keltakakkara, unikot ja orvokit säilyvät
kasvupaikalla parhaassa tapauksessa vuodesta vuoteen eikä tarhurin tarvitse tehdä mitään - paitsi harventaa liian tiheät taimikasat. Kylväytyminen näyttäisi olevan varmempaa Etelä- kuin Pohjois-Suomessa.

249. METSÄVIRNA
Vicia sylvatica
Köyntelevä metsäkasvi, yleinen etelässä, paikoitellen
maan keskiosissakin. Rento varsi jopa parimetrinen
pensaista ja puista tukea saadessaan. Lehdet ja kukinnot kuten hiirenvirnalla. Kukat melko suuria, valkoisia
ja sinisuonisia. Kukinta heinä-elokuussa. Mustat palot.
Köynnöskasvi seinustoille ja pensaiden joukkoon.
Pvar, tuore, hiekkainen maa. Kylvö: H
Luonnonkanta K-S

250. ADLUMIA / adlumia
Adlumia fungosa
Harvinainen köynnöskasvi. Kasvaa 2-3 m korkeaksi,
kapuaa lehtiruotien varassa verkkoa, säleikköä tai
muuta tukea pitkin. Kauniit, liuskaiset lehdet. Kukat tertuissa, samantapaiset kuin pikkusydämellä, vaalean
punavioletit. Kukinta heinä-syyskuussa.
Kylvö varhain keväällä ruukkuun, jota pidetään huoneenlämmössä viikon verran ja viedään sitten ulos.
Siemenet itävät ilmojen lämmettyä. Multa ei saa kuivua
missään vaiheessa. Toinen tapa: siemenet kylvetään
syksyllä ulos ja ne itävät seuraavana keväänä. Jatkossa parhaassa tapauksessa köynnös kylväytyy ja pikkutaimia nousee keväisin maasta. Puolivarjoinen kasvupaikka. Kiipeää myös vaikka kuusennärettä tai
tuijapensasta pitkin.
Kanta: xxxx E-S
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251. AURANKUKKA / åkerklätt
Agrostemma githago
Vanha rukiin ja vehnän kauniskukkainen rikkaruoho,
joka katosi viljapelloista 60-luvulla. Varsi pysty, 50-80
cm, lehdet tasasoukat. Suuret, leveän torvimaiset, liilanpunaiset kukat kesä-elokuussa. Kukkatarhaan, niitylle, leikkokukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet
harvennetaan, väli 20 cm. Kylväytyy.
Luonnonkanta (ap. Ruotsi?)

255. TARHAMALTSA / trädgårdsmålla
Atriplex hortensis
Värikäs lehtikasvi, jota voi myös syödä. Muistuttaa jossain määrin isoa jauhosavikkaa. Lehdet, varret ja kukinnot tummanpunaiset. Lehdet isot ja mehevät, pinnalta hieman jauhoiset. Kasvaa hyvässä maassa
1-2-metriseksi, nopeakasvuinen ja kylmänkestävä.
Kukkaryhmissä ja kasvimaalla herättää taattua huomiota. Lehtiä voi syödä pinaatin tavoin. Kylvö kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 40 cm. Kylväytyy
runsaasti.
Kanta: kasvi kokonaan ruskehtavanpunainen tai lähes
punajuurenvärinen

252. PUNAREVONHÄNTÄ / rävsvans
Amaranthus caudatus
Hauska ja komea ryhmäkasvi. Tukevat varret 60-70
cm, isot lehdet. Pitkät, riippuvat, häntämäiset kukinnot
heinäkuusta syksyyn. Kesäkukkaryhmiin ja suuriin
kukka-astioihin, hyvä leikko- ja kuivakukka. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä. Hallanarat taimet
istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 40 cm.
Kannat:
a) punaiset ”hännät”
b) vihreät ”hännät”

256. KESÄKAUNOKAINEN
Bellis annua
Harvinainen, pieni kesäkukka, muistuttaa monivuotista
kaunokaista eli bellistä. Puikeat lehdet ruusukkeena,
kukkavanat 5-15 cm. Pienet mykeröt yksittäin vanojen
päässä, valkoisia tai vaaleansinisiä. Hyvin runsas kukinta heinäkuusta syksyyn. Kukkatarhaan, astioihin.
Taimikasvatus, pintakylvö huhtikuun puolivälissä ruukkuun tai laatikkoon. Kylvös viedään 2-3 viikoksi viileään
paikkaan, ei saa kuivua. Taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 10 cm. Kylväytynee?

253. PURPPURAREVONHÄNTÄ / blodamarant
Amaranthus hybridus subsp. cruentus
Erikoinen ryhmäkasvi. Tukevat varret 30-50 cm, isot
lehdet. Pystyt, töyhtömäiset kukinnot heinäkuusta syksyyn. Kesäkukkaryhmiin ja kukka-astioihin, hyvä leikko- ja kuivakukka. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun
alkupuolella, taimiväli 30 cm.
Kannat:
a) punainen ”töyhtö”
b) vihreä ”töyhtö”

257. HIIRENKATTARA / skruvlosta
Bromus lanceolatus (aik. B. macrostachys)
Koristeheinä. Korret 50-60 cm. Tuuheat, toispuoleisesti riippuvat röyhyt heinä-syyskuussa, pitkät ja kaarevat
vihneet. Kukkatarhoihin ympäri puutarhaa, leikko- ja
kuivakukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 15-20 cm.

254. LEIJONANKITA / lejongap
Antirrhinum majus
Perinteinen ryhmäkasvi. Tukevat, haarautuvat ja tiheälehtiset varret 60-70 cm. Isot, valkoiset, keltaiset,
oranssit tai punaiset kukat terttuna varsien latvoissa.
Runsas kukinta heinäkuusta syksyyn. Kesäkukkaryhmiin ja kukka-astioihin, näyttävä leikkokukka. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli
20-30 cm.
Kanta: seos kirkkaita perusvärejä

Yksivuotiset kesäkukat

258. PELTOKEHÄKUKKA
Calendula arvensis
Muuten kuin tavallinen kehäkukka, mutta keltaiset mykeröt parin sentin levyisiä. Kasvi haarautuu leveäksi
”pensaaksi” ja kukkii koko kesän. Mykeröt sulkeutuvat
iltapäivällä ja pysyvät kiinni pilvisellä säällä. Kesäkukkaniitylle ja vaikkapa kasvimaan laidalle tai perunamaan koristeeksi. Kylvö keväällä kasvupaikalle.Taimet
harvennetaan, väli 30-40 cm. Kylväytyy runsaasti.
Kanta: xx
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259. MAROKONKEHÄKUKKA
Calendula maroccana
Tätä voisi kutsua maatiaiskehäkukaksi. Muuten kuin
tavallinen kehäkukka, mutta oranssit tai keltaiset mykeröt ovat hiukan pienempiä ja ”yksinkertaisia”. Kukinta
kesäkuusta syksyyn. Kukkaryhmiin, kesäkukkaniitylle,
kasvimaalle. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 20-30 cm. Kylväytyy.

keus 30-40 cm. Kapealiuskaiset lehdet ruusukkeena.
Kokonaan kirkkaankeltaiset, leveälaitakukkaiset mykeröt vanojen päissä. Kukkaryhmiin, niitylle, hyvä leikkokukka. Kukinta heinäkuusta syksyyn, ei ole hallanarka.
Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan,
väli 30 cm. Kylväytyy satunnaisesti.
264. TIIKERIKAUNOSILMÄ / tigeröga
Coreopsis tinctoria
Hieno kesäkukka, tunnettu värikasvi. Tukeva, 50-100
cm korkea päävarsi, josta lähtee lukemattomia sivuhaaroja. Jokaisen pikkuhaaran päässä on 3 cm leveä,
keltaisen ja punaruskean kirjava, korumainen mykerö.
Runsas kukinta heinä-syyskuussa. Kaunis ryhmäkasvi,
hyvä leikkokukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle tai lyhyt
taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle huhtikuun lopulla.
Taimiväli 40 cm. Melko hallanarka. Kylväytyy satunnaisesti.

260. TARHAKEHÄKUKKA / ringblomma
Calendula officinalis
Tuttu, helposti kasvatettava kesäkukka, vanha koristekasvi. Haarautuvat varret 40-60 cm. Suuret mykeröt
kelta- ja oranssisävyisiä. Runsas kukinta kesä-syyskuussa. Kukkaryhmiin, astioihin, kesäkukkaniitylle,
kasvimaan laidalle... Erinomainen leikkokukka. Kylvö
keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 2030 cm. Kylväytyy. Kuihtuneiden mykeröiden poistaminen pidentää kukinta-aikaa.
Kanta: xxx monipuolisesti keltaisen ja oranssin
sävyjä

265. PUNAKOSMOS / rosenskära
Cosmos bipinnatus
Tuttu vanhanajan kesäkukka. Tukevat, haarautuvat
varret 80-120 cm. Hienoliuskaiset lehdet. Mykeröt valkoisia ja monen sävyisiä ruusunpunaisia. Kukinta heinäkuusta ensimmäiseen syyshallaan. Kukkatarhaan,
kesäkukkaniitylle, leikkokukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 40 cm. Kylväytyy
satunnaisesti.
Kannat:
a) väriseos, tuotu Vienan Karjalasta, kukkii varmasti ja
aikaisin, ehtii kypsyttää siemenet
b) lajike ’Sea Shells’, väriseos, laitakukat rullautuneet
torveksi, pitkä kasvuaika joten taimet varminta esikasvattaa.

261. KUKONHARJA / tuppkam
Celosia Cristata-ryhmä
Aikoinaan suosittu kasvi kartanopuistojen kukkapenkeissä. Tukeva, tiheälehtinen varsi 40-50 cm. Suuret,
poimuiset, kukonharjamaiset kukinnot punaisen ja keltaisen sävyissä. Kukinta heinä-syyskuussa. Kukkaryhmiin, astioihin. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun alussa.
Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 30 cm.
262. RUISKAUNOKKI / blåklint
Centaurea cyanus
Tuttu kesäkukka, ennen vanhaan tavallinen rukiin rikkakasvi. Korkeus 60-80 cm, leveän pensasmainen
kasvutapa. Siniset kukkamykeröt heinä-syyskuussa.
Kesäkukkaniitylle, kasvimaan laidalle. Kylvö keväällä
kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30 cm. Kylväytyy runsaasti.
Kanta: sininen nk. villimuoto. Joukossa saattaa olla jokunen ”jalostetumpikin” ruiskaunokki.

266. KELTAKOSMOS / gullskära
Cosmos sulphureus
Punakosmoksen oranssimykeröinen serkku. Tukevat,
haarautuvat varret 60-80 cm, hienoliuskaiset lehdet.
Mykeröt oranssinpunaisia. Kukinta heinäkuusta ensimmäiseen syyshallaan. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle huhtikuun lopulla.
Taimiväli 40 cm.
Kanta: ’Diablo’-lajike

263. ”KULTAKAUNOSILMÄ”
Coreopsis stillmanii
Helppo, nopeakasvuinen kesäkukka Kaliforniasta. Kor-
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267. TIIBETINKOIRANKIELI / kinesisk förgätmigej
Cynoglossum amabile
”Kesälemmikiksikin” kutsuttu karheakarvainen kesäkukka. Tukevat varret 30-60 cm, suuret lehdet. Pienet,
kirkkaansiniset lemmikinkukat heinä-syyskuussa. Koristeelliset siemenhedelmystöt. Kukkatarhaan, kesäkukkaniitylle. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 40 cm. Kylväytyy satunnaisesti.

271. PIIANKIELI (ratamoneidonkieli) / blå snokört
Echium plantagineum
Karheakarvainen kesäkukka. Haarautuvat varret 30-50
cm, pienet lehdet. Kukat sinivioletin sävyjä, pitkät kukinnot kesä-syyskuussa. Kukkatarhaan, kesäkukkaniitylle tiheiksi ryhmiksi. Kylvö keväällä kasvupaikalle.
Taimet harvennetaan, väli 30 cm.
Kylväytyy.

268. SYYSHATTU / draköga
Dracopis amplexicaulis
Harvinainen kesäkukka Amerikan preerioilta, ansaitsisi
tulla tunnetummaksi. Haarovat varret 60-80 cm, vahapintaiset lehdet. Mykeröt erikoiset: mustanruskea kehrä (keskus) pari cm korkea ja sormenpaksuinen, leveät, keltaiset laitakukat alaviistossa. Runsas kukinta
heinäkuusta pitkälle syksyyn. Kukkatarhaan, leikkokukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle huhtikuun lopulla. Taimiväli
40 cm. Kylväytyy.

272. EMILIA / tofsblomster
Emilia coccinea (aik. E. javanica)
Hauska sutikukka! Tukevat varret puolimetriset ja haarautuvat, soikeat lehdet melko pienet. Haarojen latvoihin avautuvat mykeröt ovat pieniä, sutimaisia ja lämpimän oranssinpunaisia. Runsas kukinta
heinä-elokuussa. Kukkaryhmiin, leikkokukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle huhtikuun lopulla. Taimiväli 20 cm.
273. KRUUNUSUVIKAKKARA / kranskrage
Glebionis coronaria (aik. Chrysanthemum coronarium)
Uusi nimi, vanha tuttu kasvi. Tukevat, haarautuvat varret 80-100 cm, lehdet liuskaiset, heleänvihreät. Mykeröt päivänkakkaramaiset, yleensä keltaiset tai kermanvaaleat. Pääkukinta heinä-elokuussa, minkä jälkeen
kukkia avautuu talveen saakka. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30-40 cm.
Kylväytyy.
Kanta: Mallorcalta luonnonkasvustosta kerättyä siementä kakkaroista, joiden kehräkukat ja laitakukkien
tyvet keltaiset, loppuosa laitakukista vaalea (G. coronaria f. discolor)

269. KORUKÖYNNÖS / fackelranka
Eccremocarpus scaber
Kaunis köynnöskasvi, kasvaa 1-2 m korkeaksi. Lehdet
parilehdykkäiset ja kärhelliset. Kapean torvimaiset kukat 3 cm pitkät, keltaiset tai oranssit, tiheissä tertuissa.
Kukinta heinäkuusta syksyyn. Taimikasvatus, kylvö
huhtikuun alussa. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 50 cm. Oikeastaan monivuotinen kasvi, ei talvehdi ulkona, mutta voidaan talvettaa sisällä ruukussa viileässä, valoisassa paikassa.
270. PIIKKIKURKKU / taggreva
Echinocystis lobata
Rehevä, nopeakasvuinen köynnös, jostain syystä yleinen Venäjällä, vaikka kotoisin Pohjois-Amerikasta.
Yleensä 2-3 m korkea, suuret murattimaiset lehdet.
Pienet, valkoiset ja tuoksuvat hedekukat isoissa tertuissa heinä-syyskuussa. Emikukista kehittyy pieniä
piikkipintaisia, koristeellisia kurkkuja.
Vapun tienoilla siemenet laitetaan märähkön talouspaperin väliin ja paperi muovipussiin, jossa on pari ilmareikää. Pussia pidetään jääkaapissa 3-4 viikkoa,
kunnes siemenistä kasvaa ulos juuri. Siemenet kylvetään varovasti ruukkuihin tai suoraan maahan kasvupaikalle. Kiipeää kärhillä verkkoa, naruja tai säleikköä
pitkin. Kylväytyy.

Yksivuotiset kesäkukat

274. KELTASUVIKAKKARA / gullkrage
Glebionis segetum (aik. Chrysanthemum segetum)
Ja tässä toinen tuttu kesäkukka uuden nimen kera.
Muistuttaa päivänkakkaraa, pensastuu voimakkaasti,
korkeus 30-50 cm. Lehdet paksuhkot, harmahtavan
vahapeitteiset. Kukkamykeröt kokonaan keltaiset. Kukinta heinä-lokakuussa. Varma kesäkukka kukkatarhaan, kasvimaalle ja kesäkukkaniitylle. Satoi tai paistoi, kukkia riittää talveen saakka. Kylvö keväällä
kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30-40 cm.
Kylväytyy runsaasti.
Alunperin luonnonkanta E-S
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275. AITOELÄMÄNLANKA / purpurvinda
Ipomoea purpurea (aik. Pharbitis purpurea)
Kauniskukkainen köynnös. Varret kiertyvät tuen ympärille ja kasvavat 2-3-metrisiksi. Lehdet herttamaiset.
Leveän torvimaiset, violetit kukat aukeavat lehtihankoihin heinä-syyskuussa. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun
lopulla. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 40 cm.

279. TARHANEITO / jungfrun i det gröna
Nigella damascena
Hieno kesäkukka. Korkeus 40-50 cm, hienoliuskaiset
lehdet. Siniset, puolikerrannaiset kukat heinä-elokuussa. Isot siemenkodat. Kukkatarhaan, hyvä leikkokukka,
koristeelliset siemenkodat kuivakukaksi. Kylvö keväällä
kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 20 cm. Kylväytynee, jos siemenet ehtivät kypsyä.

276. MAURINKIILTOMALVA / rödmalva
Malva sylvestris subsp. mauritiana
Viime vuosina suosituksi tullut kesäkukka. Varret pystyt ja tukevat, 1-2 m. Lehdet isot, pyöreät ja halkoiset.
Suuret, purppurat, tummasuoniset kukat pitkin vartta
alhaalta ylös. Kukinta heinäkuusta syysmyöhälle. Kukkatarhaan, leikkokukka. Kylvö keväällä kasvupaikalle
tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle huhtikuun
lopulla. Taimiväli 40 cm. Periaatteessa monivuotinen,
muttei talvehdi jäisessä maassa. Mahtaisiko maasta
syysmyöhällä nostettu juurakko säilyä perunakellarissa? Onko joku kokeillut?

280. RUISUNIKKO / rågvallmo
Papaver dubium
Siro, karvainen unikko, korkeus 30-60 cm. Kukat
oranssinpunaisia, 5 cm leveitä. Kukinta kesä-heinäkuussa. Siemenkota pitkä ja nuijamainen. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 15 cm.
Kylväytyy runsaasti.
Todennäköisesti alunperin luonnonkanta E-S
281. SILKKIUNIKKO / kornvallmo
Papaver rhoeas
Kauniskukkainen unikko. Koko kasvi on karvainen.
Hennot varret 20-100 cm, lehtilapa parijakoinen ja liuskainen. Kukat 7-10 cm leveitä, yksinkertaisia, punaisen
sävyjä. Kukinta kesä-syyskuussa. Siemenkota pallomainen. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Kylväytyy. Taimet harvennetaan, väli 15 cm.
Kanta: xx’Shirley’,
laajasti punasävyjä

277. PALTURITUPAKKA, KESSU / bondtobak
Nicotiana rustica
Kessua on kasvatettu Suomessa ainakin 1700-luvun
alusta alkaen. Viljely ja lehtien jatkokäsittely poltettavaksi tupakaksi vaatii tietoa ja kokemusta. Voidaan
kasvattaa myös komeana, rehevänä koristekasvina. Yli
metrin korkuinen, tukeva varsi, leveänsoikeat lehdet.
Latvatertussa torvimaiset, kellanvihreät kukat. Kukinta
heinä-elokuussa. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun
puolivälissä. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 50 cm. Taimien kasvua
on alkukesällä hyvä vauhdittaa harsolla. Kylväytyy
satunnaisesti.

282. OOPIUMIUNIKKO / opievallmo
Papaver somniferum
Tukeva perusunikko. Koko kasvi karvaton ja harmahtavan vihreä. Varret 50-100 cm. Isot kukat yksinkertaisia,
useimmiten liilan- tai vaaleanpunaisia, violetti laikku terälehtien tyvessä. Kukinta heinä-elo-syyskuussa. Hellekesänä kukinta loppuu lyhyeen, sadekesänä kestää
monta viikkoa. Siemenkota pallomainen tai lieriömäinen. Kukkatarhaan, kasvimaalle, joutomaalle, tienvieriin. Siemenkodat kuivakukaksi, siemenet leivontaan.
Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan,
väli 20 cm. Kylväytyy.
Kanta: xxx-xxxx
liila ja vaaleanpunainen,
mukana voi olla myös kerrannaisia kukkia

278. VIRGINIANTUPAKKA / virginiatobak
Nicotiana tabacum
Komea koristetupakka kukkaryhmien taustalle. Pystyt
varret 80-120 cm ja isot, ohuet lehdet. Pitkän torvimaiset, vaaleanpunervat kukat heinä-syyskuussa. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 50
cm. Taimien kasvua kannattaa vauhdittaa harsolla alkukesällä.
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283. PIONIUNIKKO / pionvallmo
Papaver somniferum Paeoniflorum-ryhmä
Kuten edellinen, mutta kerrannaiskukkainen. Tukevat
varret 50-100 cm. Varret ja lehdet karvattomia ja harmaanvihreitä. 8-15 cm leveät kukat kerrannaisia, valkoisia, vaaleanpunaisia, punaisia, liiloja. Kukinta heinä-elo-syyskuussa. Siemenkota pallomainen tai
lieriömäinen. Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 20 cm. Kylväytyy.
Kanta: väriseos

aluksi pystyssä, alkavat myöhemmin nuokkua kauniisti.
Kuivakukaksi tähkät poimitaan kukinnan alussa. Tuleentuneilla siemenillä voi ruokkia lintuja.
Kylvö keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus,
jolloin kylvö sisälle huhtikuun lopulla. Taimiväli 20 cm.
Kylväytyy satunnaisesti.
288. TARHAKOHOKKI / rosenglim
Silene armeria
Sievä ja helppo kesäkukka, maatiaiskasvin ainesta.
Pystyt varret 30-50 cm, pienehköt ja soikeat lehdet.
Leveät, ruusunpunaiset kukintoviuhkot. Runsas kukinta
kesä-syyskuussa. Kukkatarhaan, kesäkukkaniitylle.
Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennettava,
väli 15 cm. Kylväytyy runsaasti.
Kanta: xxx

284. VILLIPETUNIA / violpetunia
Petunia integrifolia
”Maatiaispetunia”. Varret puolisen metriä, joskus jopa
80-100 cm. Suppilomaiset, pienehköt kukat liilansinertävät. Kukinta kesä-syyskuussa. Kukkaryhmiin, suuriin
kukka-astioihin. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä. Taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella
hallojen mentyä, taimiväli 40 cm.
Kanta: lienee ainakin xx

289. MAARIANOHDAKE / mariatistel
Silybum marianum
Kesäkukka, jota kasvatetaan yleensä kauniiden lehtien
takia. Lehdistön korkeus noin 50 cm, kukintovarret 80100 cm. Lehdet suuret, piikkireunaiset ja koristeellisesti valkokirjavat. Kukinnot ohdakemaiset, liilanpunaiset.
Kukinta elo-syyskuussa. Kylvö keväällä kasvupaikalle
tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle huhtikuun
lopulla. Voidaan myös kasvattaa kaksivuotiskasvin tavoin, jolloin kylvö heinäkuussa ulos ja lehtiruusukkeet
talvehtivat. Taimiväli 40-50 cm.

285. KANARIANHELPI / kanariegräs
Phalaris canariensis
Koristeheinä. Korret 40-60 cm. Tiheät, soikeat, vihreän
ja valkoisen kirjavat tähkät elo-syyskuussa. Kukkatarhoihin ympäri puutarhaa. Hyvä leikko- ja kuivakukka.
Kylvö keväällä kasvupaikalle. Taimet harvennetaan,
väli 25 cm.
286. KEIJUNMEKKO / törnrosas kjörtel
Rhodochiton atrosanguineum
Siro, suosittu köynnös- ja amppelikasvi. Hennot varret
1-3 m, herttamaiset lehdet. Kukissa on karmiininpunainen, hamemainen verhiö, jonka sisällä viininpunainen,
suppilomainen teriö. Komea kukinta kesä-syyskuussa.
Taimikasvatus, kylvö huhtikuun alussa, siemeniä ei
peitetä. Hallanarat taimet istutetaan ulos kesäkuun alkupuolella, taimiväli 40 cm. Oikeastaan monivuotinen
kasvi, ei talvehdi ulkona, mutta voidaan talvettaa sisällä ruukussa viileässä, valoisassa paikassa.

290. ISOSAMETTIKUKKA / stor tagetes
Tagetes erecta
Kesäkukka ja ryhmäkasvi. Tuuhean pensasmainen
kasvutapa, korkeus 30-40 cm. Tummanvihreät, liuskaiset lehdet. Isot ja pörheät mykeröt heinäkuusta syksyyn. Taimikasvatus, kylvö sisälle huhtikuun puolivälissä. Taimet istutetaan ulos kesäkuussa hallojen
mentyä, taimiväli 30 cm. Hallanarka.
Kanta: siemenet otettu kermanvaaleamykeröisestä lajikkeesta
291. RYHMÄSAMETTIKUKKA / sammetstagetes
Tagetes patula
Tuttu ryhmäkasvi. Tuuhean pensasmainen kasvutapa,
korkeus 20-30 cm. Tummanvihreät, liuskaiset lehdet.
Mykeröt 2-4 cm leveät, keltaiset tai ruskeanpunaiset.
Kukinta koko kesän. Taimikasvatus, kylvö sisälle huhti-

287. ISOPANTAHEINÄ / prydnadshirs
Setaria italica var. longiseta
Koristeheinä. Korret 80-100 cm. Lehdet leveät ja heinämäiset. Ketunhäntää muistuttavat tähkät paksuja, 15
cm pitkiä, pienisiemenisiä ja tiheävihneisiä. Tähkät

Yksivuotiset kesäkukat / Puut
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kuun puolivälissä. Taimet istutetaan ulos kesäkuussa
hallojen mentyä. Taimiväli 20 cm. Hallanarka.

Kannat:
a) Keto-orvokkityyppinen, pienikukkainen, väriseos:
keltaista, sinistä ja violettia vaaleana ja tummana,
yksin ja yhdessä. Kylväytyy runsaasti.
b) Kuten edellä, mutta siemenet kerätty orvokeista,
joilla on keskikokoiset kukat.

292. KÄÄPIÖSAMETTIKUKKA / liten tagetes
Tagetes tenuifolia
Hieno ryhmäkasvi. Yleensä 20-40 cm korkea. Tuuhea
ja leveän pensasmainen kasvutapa, tillimäisesti liuskoittuneet lehdet. Parin sentin levyiset mykeröt yksinkertaiset, keltaiset tai oranssit. Jatkuva kukinta kesäkuusta syksyyn. Kuihtuneita mykeröitä ei tarvitse
poistaa. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä sisälle. Taimet istutetaan ulos kesäkuussa hallojen mentyä. Taimiväli 30 cm. Hallanarka. Kylväytyy satunnaisesti.

Puut
296. (metsä)VAAHTERA / lönn
Acer platanoides
Luontaisena Etelä-Suomen lehdoissa. Leveälatvuksinen, vanhemmiten 10-20 m korkea. Kaunis kukkiessaan kevätkesällä kellanvihrein kukin ja loistelias
kirkkaissa syysväreissä. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen hiekkamultamaa. Menestymisvyöhykkeet
I-IV(V). Kylvö: C
Kanta: xxx P-S

293. REUNUSPIETARYRTTI / mattram
Tanacetum parthenium
Ennen reunuspäivänkakkarana tunnettu kesäkukka ja
ryhmäkasvi. Matalahko (20-50 cm), pensasmaisesti
haarova. Lehdet puikeat ja pariosaiset. Päivänkakkaratyyppiset, 1,5 cm leveät kukinnot huiskiloissa. Kukinta
heinä-syyskuussa. Koko kasvissa on vahva ryydintuoksu. Kylvö keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin kylvö sisälle huhtikuun lopulla. Taimiväli
20-30 cm. Kylväytyy runsaasti.
Kanta: xx ’Aureum’, kellanvihreälehtinen

297. (lehto)SAARNI / ask
Fraxinus excelsior
Komea jalopuu, luontaisena Etelä-Suomen lehdoissa.
Vanhemmiten 25-30 m korkea. Koristeelliset, päätöpariset lehdet puhkeavat kesäkuussa ja putoavat varhain
syksyllä. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen multamaa.
Menestymisvyöhykkeet I-III. Kylvö: D
Kanta: lk tai xxx E-S

294. ISOKÖYNNÖSKRASSI / indiankrasse
Tropaeolum majus
Komeakukkainen, tuttu köynnös. Parimetriset varret
kapuilevat tukea pitkin lehtihankojen varassa tai suikertavat maassa. Lehdet kilpimäiset. Kukat avoimen
torvimaiset, keltaiset, oranssit tai punaiset. Kukinta kesä-syyskuussa. Kylvö kasvupaikalle tai muutaman viikon taimikasvatus. Ennen kylvöä siemeniä liotetaan
yön yli. Hallanarka.
Kanta: xx keltaisen, oranssin ja punaisen sävyt
ja kuviot

298. KURILIENLEHTIKUUSI / kurilerlärk
Larix gmelinii subsp. japonica
Tämän lehtikuusen tuntee pitkistä, vaakasuorista oksista ja pienistä kävyistä. Korkeus 10-20 m. Aur, tuore,
keskiravinteinen maa. Menestymisvyöhykkeet I-VI.
Kylvö: C
Kanta: xxx E-S

295. ORVOKKI / viol
Viola sp.
Yksivuotinen kesäkukka ja ryhmäkasvi. Korkeus 10-30
cm. Ehtymätön kukinta kesäkuusta pakkasiin. Kylvö
keväällä kasvupaikalle tai lyhyt taimikasvatus, jolloin
kylvö sisälle huhtikuun lopulla. Voidaan myös kylvää
ulos loppukesällä, pikkutaimet talvehtivat ja alkavat
kukkia toukokuussa.

299. PARATIISIOMENAPUU / paradisäpple
Malus Prunifolia-ryhmä
Paratiisiomenapuiksi kutsutaan useita vanhoja lajikkeita, joiden sukupuussa on mahdollisesti siperianomenapuu (M. prunifolia). Pikkupuu, 4-5 m korkea, kukat
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yleensä valkoiset. Hedelmät pieniä ja runsaita. Aur,
tuore, runsasravinteinen, kalkittu ja hyvin ojitettu maa.
Menestymisvyöhykkeet I-IV(V). Kylvö: C
Kanta: xxx K-S
siemenet kerätty jostain paratiisiomenalajikkeesta

Pensaat

300. SIPERIANSEMBRA / sibirisk cembratall
Pinus cembra subsp. sibirica
Tuttu, vanhastaan (jo 1700-luvulta) Suomessa kasvatettu pitkäneulasinen mänty. Puun korkeus 10-15 m.
Kasvaa kauniiksi ja pysyy tuuheana vain runsaasti valoa ja tilaa saadessaan. Aur, tuore, keskiravinteinen,
hiekkapitoinen maa. Menestymisvyöhykkeet I-VII(VIII).
Kylvö: C
Siementen lähettäjä kertoo: ”Aitoa siperialaista luonnonkantaa Bratzkin alueelta Baikal-järven pohjoispuolelta. Talvet ovat paljon kylmempiä kuin Suomessa ja
kesät lämpimämpiä, joskin Baikal-järvi tasoittaa hieman mannerilmaston lämpötilaeroja. Paikalliset käyttävät siemeniä edelleen ravinnoksi ja kutsuvat niitä ’siperialaisiksi pähkinöiksi’. Venäjällä sembransiemeniä
pidetään erittäin terveellisinä ja niillä on jotain rohtokäyttöäkin.”

303. PIIKKIARALIA (pirunkeppi) / parkaralia
Aralia elata
Harvinainen ja erikoinen pieni puu tai yleensä korkea
pensas, 2-3 m. Piikkiset varret ja lehtiruodit. Isot, parilehdykkäiset lehdet. Kermanvaaleat leveät kukinnot
heinä-elokuussa. Syksyllä suuret, mustamarjaiset tertut. Aur, tuore, runsasravinteinen, hikevä maa. Menestymisvyöhykkeet I-II. Kylvö: D
Kanta: xx E-S
304. SIPERIANHERNEPENSAS / sibirisk ärtbuske
Caragana arborescens
Tuttu, koko maassa kauan viljelty ja menestyvä koristepensas ja aitakasvi. Pystyt haarat 3-6 m. Lehdet
vaaleanvihreitä, parilehdykkäisiä. Pienet ”herneenkukat” keltaiset, runsas kukinta kesä-heinäkuussa. Aur,
viihtyy monenlaisilla mailla. Menestymisvyöhykkeet IVIII. Kylvö: H
Kanta: xxxx E-S

301. HAPANKIRSIKKA / surkörsbär
Prunus cerasus
Leveälatvuksinen pikkupuu, 5-8 m. Kukkii toukokuussa
valkoisin kukin. Loppukesällä kypsyvät tummanpunaiset hedelmät. Aur, tuore, runsasravinteinen, kalkittu ja
hyvin ojitettu maa. Menestymisvyöhykkeet I-III(IV).
Kylvö: D
Kanta: xx-xxx E-S
siemenet kerätty useasta lajikkeesta

305. (euroopan)PÄHKINÄPENSAS / hassel
Corylus avellana
Kasvaa luontaisena Ahvenanmaalta Etelä-Hämeeseen. Tiheä, ylös levenevä pensas, 2-5 m. Isot, pyöreähköt lehdet. Kirkkaankeltaiset hedenorkot varhain
keväällä, huomaamattomat emikukat. Syyskesällä kovakuoriset pähkinät. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen, hikevä maa. Menestymisvyöhykkeet I-III. Kylvö: C
Kanta: lk tai xxx E-S

302. JAPANINSIIPIPÄHKINÄ / japansk vingnöt
Pterocarya rhoifolia
Eksoottisen näköinen pieni puu, korkeus 6-10 m. Jopa
40 cm pitkät, päätöpariset lehdet ja yhtä pitkät hedelmänorkot. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen, hikevä
maa. Menestymisvyöhykkeet I-II. Kylvö: C
Kanta: xx E-S

Puut / Pensaat

306. (lehto)NÄSIÄ / tibast
Daphne mezereum
Kasvaa melko harvinaisena lähes koko maassa lehdoissa. Luonnossa harvavartinen, viljeltynä leveä ja tiheä, 0,5-1 m pensas. Kukinta varhain keväällä ennen
lehtien puhkeamista, kukat ruusunpunaiset. Loppukesällä kirkkaanpunaiset, myrkylliset marjat. Aur-pvarvar, tuore tai kostea, runsasravinteinen maa. Menestymisvyöhykkeet I-VII. Kylvö: D
Kanta: xx E-S
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307. KALJUKULTASADE / alpgullregn
Laburnum alpinum
Suosittu, komeakukkainen koristepensas tai pikkupuu,
korkeus 3-4 m. Kolmisormiset lehdet. Keltaiset kukat
riippuvissa, 20-30 cm pitkissä tertuissa kesäkuussa.
Loppukesällä siemenpalot. Myrkyllinen. Aur, kuivahko
tai tuore, runsasravinteinen, hiekkainen, kalkittu maa.
Menestymisvyöhykkeet I-II. Kylvö: H. Suojattava huolellisesti jäniksiltä.
Kanta: xxx E-S

kaltaisia ruusuja, kukat todennäköisesti yksinkertaiset.
Kanta: xxxx E-S
311. VALAMONRUUSU / valamoros
Rosa ’Splendens’ (Francofurtana-ryhmä)
Vanha kotimainen perinneruusu. Pysty pensas 1,5-2 m
korkea, isot lehdet. Loistavan punaiset, yksinkertaiset
kukat heinäkuun alkupuolella. Aur, tuore hiekkamultamaa. Menestymisvyöhykkeet I-V. Kylvö: D. Siementaimet eivät ole valamonruusuja, vaan sen kaltaisia ruusuja.
Kanta: xxxx K-S

308. ORATUOMI / slån
Prunus spinosa
Piikikäs, Ahvenanmaalla luontainen pensas. Korkeus
1-3 m. Leviää juurivesoilla tiheiksi kasvustoiksi. Kukkii
aikaisin keväällä runsaasti valkoisin kukin. Pieniä, luumumaisia hedelmiä voi käyttää taloudessa niiden saatua syksyllä pakkasta. Aur, tuore, runsasravinteinen,
hiekkainen maa. Menestymisvyöhyke I. Kylvö: D
Kanta: xx E-S (ap. Ruotsi)

312. RUUSUSEOS
Rosa spp.
Siemenseoksessa mukana mm. punalehtiruusu (R.
glauca), neuvoksenruusu (R. x spaethiana), kurtturuusu (R. rugosa), iharuusu (R. mollis), idänmetsäruusu
(R. amblyotis) ym.
Kannat: xx-xxxx E-K-S

309. VALEAKAASIA / robinia
Robinia pseudoacacia
Yleinen puistopuu keskemmällä Eurooppaa, kotoisin
P-Amerikasta. Jää Suomessa useimmiten pensasmaiseksi. Voidaan kasvattaa jopa perennamaisena, jolloin
paleltuneet versot leikataan keväisin maan rajasta.
Lehdet hyvin koristeelliset, muistuttavat suuria siperianhernepensaan lehtiä. Pienet valkoiset ”herneenkukat” pitkissä tertuissa; ei tosin useinkaan ehdi tai jaksa
kukkia Suomen oloissa. Aur, lämmin paikka, kuivahko
tai tuore hiekkamultamaa. Menestymisvyöhykkeet I(II).
Kylvö: H
Kanta: xx siemenet kerätty Vantaan Tikkurilasta kasvavista pensaista

313. MUSTASELJA / fläder
Sambucus nigra
Nopeakasvuinen, 2-3-metrinen pensas. Samantapaiset lehdet kuin terttuseljalla, mutta isommat. Valkoiset
kukat laakeissa kukinnoissa heinäkuussa, mustat marjat. Rehevä yksittäispensas. Kukista saa hyvää teetä,
myös marjat (ilman siemeniä!) käyttökelpoisia taloudessa. Aur-pvar, suojainen paikka, tuore, runsasravinteinen, hiekkainen maa. Menestymisvyöhykkeet I-II.
Kylminä talvina saattaa paleltua, mutta toipuu nopeasti. Kylvö: D
Kanta: xxx E-S
314. HELMIPIHLAJA / pärlrönn
Sorbus koehneana
Pensasmainen, aika harvoin kasvatettu pihlajalaji, voi
kasvaa pieneksi puuksikin. Korkeus 2-3 m. Sirot, pitkät,
hyvin monilehdykkäiset lehdet, kauniin punainen syysväri. Valkoiset kukkahuiskilot kesäkuussa. Loppukesällä valkoiset, helmimäiset marjat. Hieno yksittäispensas. Aur, tuore, hiekkapitoinen maa.
Menestymisvyöhykkeet I-II. Kylvö: D
Kanta: x E-S

310. SUVIRUUSU / poppiusros
Rosa ’Poppius’ (Pimpinellifolia-ryhmä)
Vanha kotimainen perinneruusu. Kaartuvaoksainen, tiheä pensas 1,5-2 m, juhannusruusumaiset, raikkaanvihreät lehdet. Puolikerrannaiset, sinervän vaaleanpunaiset, pienehköt kukat kesäkuun lopulla - heinäkuun
alussa. Soikeat, punaruskeat kiulukat syyskesällä. Aur,
tuore hiekkamultamaa. Menestymisvyöhykkeet I-VI.
Kylvö: D. Siementaimet eivät ole suviruusuja, vaan sen
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315. PUISTOSYREENI / norrlandssyren
Syringa x henryi
Tuttu puistojen ja pihojen kukkiva koristepensas. Korkeus 2-4 m. Kukat suurissa tertuissa kesä-heinäkuussa. Siemenet on kerätty valkokukkaisesta sekä vaaleanpunakukkaisesta lajikkeesta. Siemenistä kasvanee
kukiltaan monennäköisiä taimia. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen, hikevä maa. Menestymisvyöhykkeet IVI (VII). Kylvö: C
Kanta: xxx P-S

Mauste- ja
lääkeyrtit
318. YRTTI-IISO / anisisop
Agastache foeniculum
Yksivuotisena viljeltävä mausteyrtti, talvehtii usein Etelä-Suomessa tai ainakin kylväytyy. Korkeus 50-80 cm,
lehdet nokkosmaiset. Violetit kukat tähkämäisessä kukinnossa. Kukinta heinä-elokuussa. Koko kasvissa on
miellyttävä tuoksu ja maku, sekoitus anista ja lakritsia.
Muutaman viikon taimikasvatus sisällä TAI kylvö toukokuussa suoraan kasvupaikalle. Taimiväli 30 cm. Lehtiä
käytetään tuoreena ja pakastettuna teeksi sekä teen ja
jälkiruokien mausteena. Hyvä mehiläis- ja perhoskasvi,
kaunis koristekasvi.
Kanta: x-xx pääasiassa yrtti-iisoa, mukana pitäisi
olla jonkin verran myös muita iisolajeja ja -lajikkeita

Puuvartiset
köynnökset
316. ALPPIKÄRHÖ + SIPERIANKÄRHÖ + TARHAALPPIKÄRHÖ /
alpklematis + sibirisk klematis
Clematis alpina + C. alpina subsp. sibirica + C. Alpinaryhmä
Tässäpä alppikärhöä poikineen ja muine sukulaisineen. Reheviä köynnöksiä, korkeus 2-4 m. Lehtihangoissa isohkot, nuokkuvat, kellomaiset kukat, väreinä
sininen, siniliila ja valkoinen. Runsas kukinta kesäkuussa. Loppukesällä koristeelliset siemenhaituvat.
Seinustoille, aidoille, puunrungolle, kallion päälle. Tuettava säleiköllä, naruilla tms. Pvar, tuore, runsasravinteinen multamaa. Menestymisvyöhykkeet I-V(VI).
Kylvö: C
Kannat: x-xx koko maa

319. VÄINÖNPUTKI / kvanne, angelica
Angelica archangelica
Kaksi- tai muutamavuotinen ”putkikasvi”. Muistuttaa
karhunputkea, mutta tanakampi, vihertävä kukintosarja
pallonpyöreä ja lehtiruoti liereä (karhunputkella kouruinen). Viljeltynä parin metrin korkuinen. Nuoria versoja
käytetään vihanneksen tapaan salaateissa ja keitoissa,
lehdet tuoreina ja kuivattuina ruokien mausteena. Lisäksi koristeellinen. Aur, tuore maa. Taimiväli 70 cm.
Kylvö: D
Kanta: xx
320. ROHTOPURASRUOHO (kurkkuyrtti) / gurkört
Borago officinalis
Yksivuotinen mesikasvi ja kesäkukka. Vihreitä osia ei
enää suositella käytettäväksi rohdoksena eikä muutenkaan syötäväksi, koska kasvi sisältää terveydelle haitallisia alkaloideja. Karheakarvainen ja suurilehtinen,
korkeus 40-80 cm. Sinisiä, ratasmaisia kukkia runsaasti koko kesän. Kukkia käytetään salaattien ja kakkujen koristeena. Erinomainen mesikasvi mehiläisille.
Kylvö kasvupaikalle. Taimet harvennetaan, väli 30-40
cm. Aur, tuore, ravinteikas maa. Kylväytyy runsaasti.
Kanta: xx

317. TÖRMÄVIINI / doftvin
Vitis riparia
Pohjoisamerikkalainen viiniköynnös. 2-5 m pitkät versot kiipeilevät kärhillä. Suuret, halkoiset lehdet. Pienet,
tummanvioletit rypäleet tertuissa. Marjojen maku vaihtelee eri köynnösyksilöissä, nämä siemenet on kerätty
melko makeamarjaisesta köynnöksestä. Aur, tuore tai
kostea, runsasravinteinen hiekkamultamaa. Menestymisvyöhykkeet I-III. Kylvö: C
Kanta: xx E-S

Puuvartiset köynnökset / Mauste- ja lääkeyrtit
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vuodessa niin suureksi, että yksi kasvi riittää kotitalouden tarpeisiin.
Kanta: x-xx

321. KARVASOHDAKE / kardbenedikt
Cnicus benedictus
Yksivuotinen, vanha lääkekasvi ja luostariyrtti Etelä- ja
Keski-Euroopasta. Ohdakemainen. Haarautuva ja leviävä kasvutapa, korkeus 30-60 cm. Piikikkäät varret
ja lehdet, pienet keltaiset kukkamykeröt. Kuivattuja lehtiä ja kukkia käytetään rohtona ja liköörien mausteena.
Myös kuivakukaksi. Aur, hyvä multamaa, lämmin paikka. Kylvö keväällä kasvupaikalle, isot siemenet painellaan maahan 30 cm välein.
Kanta: x

325. (valko)HURTANMINTTU / kransborre
Marrubium vulgare
Monivuotinen, ikivanha lääkekasvi, ei kuitenkaan Suomessa vanhastaan tunnettu. Puolimetriset varret, harmahtavat lehdet, valkoiset huulikukat loppukesällä.
Flunssa- ja vatsarohto, teen mauste, erinomainen mesikasvi. Kylvö kasvupaikalle tai muutaman viikon taimikasvatus. Aur, kuivahko, läpäisevä, kalkittu maa. Talvehtii parhaiten kohopenkissä tai rinteessä.
Kanta: x

322. IISOPPI / isop
Hyssopus officinalis
Monivuotinen, voimakasarominen yrtti. Haarautuvat,
tyvestä puutuneet varret 40-60 cm, kapeat lehdet. Kukat tähkämäisessä kukinnossa heinä-syyskuussa. Maku on karvas, mutta lehtiä kannattaa kokeilla liharuokien ja teen maustamiseen. Kaunis ja hyväntuoksuinen
koristekasvi ja mesikasvi. Kylvö kasvupaikalle tai muutaman viikon taimikasvatus. Aur, kuivahko, läpäisevä,
kalkittu maa. Talvehtii parhaiten kohopenkissä tai rinteessä.
Kannat:
a) xxx E-S sinikukkainen
b) x väriseos valkoinen, vaaleanpunainen, sininen

326. SAKSANKIRVELI / spansk körvel
Myrrhis odorata
Monivuotinen, vanha yrtti. Korkeus 50150 cm. Suuret, pehmeät, saniaismaiset lehdet ja
leveät, valkoiset sarjakukinnot. Pitkät siemenet kypsinä
mustat, hyvin koristeelliset. Koko kasvi maistuu makealta anikselta ja lakritsalta. Nuoria versoja käytetään
vihanneksena, lehtiä mausteena. Vihreät siemenet hyvänmakuista pureskeltavaa. Kaunis koristekasvina.
Aur-pvar, monenlaiset läpäisevät maat. Kylvö: D
Kanta: xxxx E-K-S
327. MÄKIMEIRAMI / kungsmynta
Origanum vulgare
Monivuotinen mausteyrtti, kasvaa luontaisena Lounais-Suomessa. Varsi haarautuva, 40-70 cm, pienehköt lehdet. Pienet, liilanpunaiset kukat tiheissä kukinnoissa heinä-elokuussa. Voimakas, miellyttävä tuoksu.
Kuivattuna tunnettu pizzamauste, sopii moniin ruokiin.
Kaunis kukkatarhassa ja kivikossa, hyvä kuivakukka,
myös värikasvi (punainen). Taimet kasvatetaan alkukesällä ulkona ruukuissa harson alla. Istutus kasvupaikalle myöhemmin. Aur, kuivahko, kalkittu hiekkamultamaa. Kylvö: A
Kanta: xx

323. ROHTOMARALJUURI / maralrot
Leuzea carthamoides
Monivuotinen, hieman huopaohdakkeen näköinen,
metrin korkuinen kasvi. Isot, liuskaiset lehdet, purppuranpunaiset mykeröt. Kukinta heinä-elokuussa. Komea
koristekasvi, hyvä mesikasvi. Juuriuutetta käytetään
vahvistavana rohtona. Aur, tuore, kuohkea hiekkamulta. Kylvö: C
Kanta: x-xx
324. LIPERI (lipstikka) / libbsticka
Levisticum officinale
Vanha, perinteinen yrtti, käytetty aikoinaan eläinten
lääkintään. Monivuotinen, pensasmainen, onttovartinen, korkeus 1,5-2 m. Lehdet suuria ja liuskaisia,
sarjakukinnot kellertäviä. Lehtiä käytetään keittojen ja
liharuokien mausteena. Maku on voimakas, sellerimäinen. Lehdet säilötään kuivaamalla tai pakastamalla.
Aur-pvar, hyvä multamaa. Kylvö keväällä kasvupaikalle
tai muutaman viikon taimikasvatus. Kasvaa parissa

328. KETOKÄENMINTTU / harmynta
Satureja acinos
Kasvaa harvinaisena Etelä-Suomessa kalliolla ja kedoilla, muistuttaa harvalehtistä timjamia. Yleensä yksivuotinen, toisinaan talvehtii ja elää muutaman vuoden,
säilyy kylväytymällä joka tapauksessa. Rennot varret
43

10-30 cm. Vaalean sinipunervat, pienet kukat lehtihangoissa kesä-heinäkuussa. Miellyttävä minttumainen tai
pehmeän timjamimainen aromi. Tuoreita ja kuivattuja
lehtiä käytetään mausteena ruoissa ja teessä ja teenä
sinällään. Taimikasvatus, kylvö huhtikuun puolivälissä
TAI kylvö toukokuussa kasvupaikalle. Aur, kuivahko,
hiekkainen maa. Taimiväli 20 cm.
Luonnonkanta E-S

Hyötykasvit

329. MÄKIMINTTU / bergmynta
Satureja vulgaris
Kasvaa melko yleisenä Ahvenanmaalla, VarsinaisSuomessa ja Etelä-Savossa lehdoissa, niityillä ja kallioilla. Muistuttaa jossain määrin mäkimeiramia. Monivuotinen. Pysty, haaraton, pehmeäkarvainen varsi
30-50 cm. Parisenttiset, puikeat lehdet. Ruusunpunaiset, yli sentin pituiset huulikukat kiehkuroina latvassa
ja ylimmissä lehtihangoissa. Kukinta heinäkuussa. Koko kasvi tuoksuu mintulta ja sitä voidaan käyttää tuoreena ja kuivattuna mausteeksi ja teeksi. Viljellään kuten mäkimeiramia.
Luonnonkanta ap. K-S

330. ILMASIPULI / luftlök
Allium cepa Proliferum-ryhmä
Monivuotinen, vanhastaan viljelty sipuli. Isot, pillimäiset, puolimetriset lehdet, joiden päihin kasvaa röykkiö
pikkusipuleita. Tuottaa naattisatoa jo keväällä. Pikkusipulit istutetaan keväällä maahan muutaman sentin syvyyteen. Taimiväli 40 cm. Aur, kuivahko, kuohkea maa.
Kaikki kasvinosat kelpaavat syötäväksi.
Kanta: xxx-xxxx E-K-S pikkusipuleita
331. PILLISIPULI (talvisipuli) / piplök
Allium fistulosum
Monivuotinen sipuli. Puolimetriset, ontot lehdet, joiden
päässä isot, pyöreät, vaaleat kukinnot. Kylvö kasvupaikalle tai muutaman viikon taimikasvatus sisällä. Taimiväli 30-40 cm. Aur, runsasravinteinen hiekkamultamaa.
Lehtiä käytetään ruoho- ja purjosipulin tavoin ruoissa,
salaateissa ja leivän päällä. Satoa saadaan jo keväällä.
Myös varsinaisia sipuleita voidaan käyttää ruoanlaitossa.
Kanta: xx
332. TALVIVALKOSIPULI / vitlök
Allium sativum
Talvivalkosipuli on isokyntinen, voimakkaan makuinen
valkosipulin kanta. Tarjolla on aiempaan tapaan itusilmuja, talvivalkosipulin kukintoon kasvavia pikkuisia
”kynnenalkuja”.
Itusilmut kasvatetaan ensin kynsiksi, mihin kuluu
kaksi kesää. Keväällä silmut peitetään 10 cm välein
matalaan maavakoon, annetaan kasvaa rauhassa ja
jätetään talveksi maahan. Kasvu jatkuu kesällä 2.
Syksyllä 2 normaalin kynnen kokoisiksi kasvaneet itusilmut nostetaan maasta ja niiden annetaan kuivahtaa.
Ennen maan jäätymistä kynnet istutetaan takaisin
maahan (10 cm syvyyteen, 20 cm välein) ja ne tuottavat seuraavana kesänä useampikyntisen valkosipulin.

Mauste- ja lääkeyrtit / Hyötykasvit
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Toinen itusilmujen käyttötapa: itusilmusta kasvava
nuori ja mehevä, purjomainen varsi on maukasta salaattiainesta ja leivänpäällystettä.
Kanta: x-xx itusilmuja

na- ja kirjavakuorisia. Hyvin muokattu, lämmin, multava hietamaa. Kylvö keväällä tai alkukesällä riviin.
Kylvös kannattaa peittää heti kasvuharsolla tuhohyönteisten aiheuttamien vahinkojen estämiseksi. Taimien
harvennus 10 cm välein. Ei voimakasta lannoitusta.
Kastellaan jos kuivaa. Nauriita voi syödä pitkin kesää.
Korjuu syysmyöhällä, varastointi kellariin.
Kanta: xxxx ’Eno’

333. RUOHOSIPULI / gräslök
Allium schoenoprasum
Monivuotinen, tuttu vihannessipuli. Tiheän mätäsmäinen kasvutapa, korkeus 20-30 cm. Ontot lehdet, sinertävän punaiset kukat. Kylvö kasvupaikalle tai muutaman viikon taimikasvatus sisällä. Taimiväli 20 cm. Aur,
kuivahko, kuohkea maa. Lehtiä käytetään ruoissa, salaateissa, leivän päällä... Kaunis koristekasvinakin.
Kanta: xx-xxx K-P-S

337. RUISTANKIO / oljedådra
Camelina sativa
Yksivuotinen, ristikukkainen öljykasvi ja kuivakukka.
Hoikat varret 50-70 cm, suikeat lehdet. Keltaiset ristikukat heinä-elokuussa. Soikeat, pulleahkot siemenlidut. Kylvö toukokuussa kasvupaikalle. Kasvaa monenlaisissa maissa, ei erityisvaatimuksia. Varret leikataan
syksyllä ja kasvusto viedään sisälle jälkituleentumaan
ja kuivumaan. Kuivuneet varret laitetaan säkkiin, jonka
päällä kävellään niin että lidut hajoavat ja siemenet irtoavat. Sitten seulotaan. Siemenistä saadaan rasvahappokoostumukseltaan hyvää ruokaöljyä. Lituvarret
ovat myös kauniita kuivakukkia.
Kanta: x

334. KÄÄRMEENLAUKKA / skogslök
Allium scorodoprasum
Hiukan erikoisen näköinen, monivuotinen sipulilaji.
Kasvaa harvinaisena etelärannikon ja Ahvenanmaan
niityillä ja lehdoissa. Metrinkin korkuiseksi kasvava kukintovarsi, vain muutama lehti. Maan alla munanmuotoinen sipuli. Kukinnossa on kymmenittäin violettikuorisia itusilmuja, samaan tapaan kuin talvivalkosipulilla.
Helposti kasvatettava, itsestään huolta pitävä ja leviävä ”mökkiläisen sipuli”. Sopii myös niittykasviksi.
Itusilmut kylvetään matalaan vakoon hiekkapitoiseen
maahan. Ravinnoksi käytetään nuorta vartta sekä
maassa olevia sipuleita.
Kanta: x ap. luonnonkanta Virosta Hiidenmaalta

338. MUKULAKIRVELI / rotkörvel
Chaerophyllum bulbosum
Ennen vanhaan kirvelinauriiksi kutsuttu vanha viljelykasvi, nykyään harvinaisena viljelyjäänteenä EteläSuomessa. Kaksivuotinen ”putkikasvi”, varret kasvupaikan mukaan 1-2 m. Lehtilapa kolmiomainen ja
useaan kertaan parilehdykkäinen. Valkoinen sarjakukinto loppukesällä. Ravinnoksi käytetään pallomaisia,
pari senttiä leveitä juurimukuloita keitettyinä. Niiden
kerrotaan olevan maukkaita ja makeita. Kylvö keväällä
kasvupaikalle. Aur, tuore ja kuohkea maa lienee paras.
Kylväytyy.
Siementen lähettäjä kertoo: ”Tämän ylläpitämäni
mukulakirvelikannan siemenet on kerätty alunperin
1984 Kaarinan Mattelmäen Kylämäen tienpientareelta.
Kylä on yksitaloinen korpraalin puustelli 1700-luvulta
alkaen, sitä ennen aatelin rälssitila ja viime vaiheessa
Turun kaupungin omistama. Puutarha oli villi, ja mukulakirvelin kanssa pientareella kasvoi ukkomansikkaa.
1980-luvulla Kaarinan kunta taisi ostaa tilan Turulta ja
päärakennus kunnostettiin; puutarhaa en ole käynyt
katsomassa sen koommin. Tämä mukulakirveli voi olla
nk. ikivanha kanta.”

335. (ruoka)PARSA / sparris
Asparagus officinalis
Vanha viljelykasvi, kasvatettu Suomen kartanoissa jo
1700-luvulla. Kylvö keväällä turveruukkuihin tai suoraan maahan. Itäminen on hidasta ja taimikasvatus
kestää 2-3 vuotta. Toisaalta satoa saadaan sitten vuosikymmenten ajan. Aur, suojainen kasvupaikka, runsasravinteinen, kalkittu, kuohkea hiekkamultamaa.
Ruoaksi käytetään keväällä nuoret noin 20 cm pitkät
versonalut. Kesällä parsa kasvaa 1,5 m korkeaksi ja
oksia voidaan käyttää leikkovihreänä.
Kanta: xxxx ap. K-S (siemeniä on vähän)
336. KASKINAURIS / rova
Brassica rapa
’Eno’ on vanha suomalainen kaskinauriskanta, viljelyssä Enossa Pohjois-Karjalassa. Nauriit kelta-, sini- , pu45

339. HYVÄNHEIKINSAVIKKA / lungmålla
Chenopodium bonus-henricus
Monivuotinen, vanha hyötykasvi. Noin puolimetrinen,
pysty, vähähaarainen varsi. Suuret lehdet pitkäruotisia
ja leveän kolmiomaisia. Tähkämäinen kukinto. Kylvö
kasvupaikalle. Aur-pvar, runsasravinteinen maa. Lehtiä
käytetään pinaatin tavoin, kaunis koristekasvinakin.
Kanta: xx

343. HÄRKÄPAPU / bondböna
Vicia faba
Vanha viljelykasvi niin Suomessa kuin koko maailmassa. Tukeva varsi 70-150 cm, kauniit lehdet. Valkoiset,
mustatäpläiset, tuoksuvat kukat lehtihangoissa kesäheinäkuussa. Pulleat palot loppukesällä. Kylvö varhain
toukokuussa. Hyvin muokattu multasavimaa paras,
mutta pärjää monenlaisissa maissa. Taimet kestävät
hallaa. Taimiväli 20-30 cm, riviväli 50 cm. Kuivina kausina on kasteltava.
Pehmeitä, vihreitä papuja käytetään keittoihin, paistoksiin, salaatteihin (kiehautettava). Tuleentuneista,
kuivista pavuista valmistetaan mm. perinteistä papurokkaa (pavut liotettava yön yli ja kiehautettava ennen
varsinaista kypsentämistä).
Kannat:
a) xxxx ’Savitaipale’ maatiaishärkäpapu
70-100 cm, tuleentuneet siemenet keskikokoisia,
vaaleanruskeita ja violetteja. Perinteinen rokkapapu.
b) x ’Masterpiece Green Longpod’
nk. vihanneshärkäpapu. Pitkät palot. Isot siemenet
käytetään vihreinä ja pehmeinä. Suomessa kasvatettua siementä.

340. KURPITSASEOS
Cucurbita spp.
Seoksena kesä- ja talvikurpitsoiden siemeniä, useita
lajikkeita. Siemenistä kasvaa emonsa kaltaisia kasveja
TAI risteytymisen takia aivan toisenlaisia. Taimikasvatus aloitetaan vapun jälkeen, ulosistutus kesäkuussa.
Lämmin ja suojainen paikka. Kohopenkki on hyvä, runsas lannoitus ja kastelu tarpeen. Kurpitsoita voi syödä
keskenkasvuisina tai antaa kasvaa niin pitkälle syksyyn kuin mahdollista. Kasvusto suojataan hallalta moninkertaisella harsolla.
Kanta: x
341. PELTOHERNE / kokärt
Pisum sativum
Tämä herne on alunperin vanha ruotsalainen kanta ja
todennäköisesti nk. kapusiiniherne. On aiemmin ollut
Maatiaisen siemenluettelossa nimellä ”Ruotsin Violetti”. Varret 1,5 m, kukat ja palot violetit. Siemenet tuleentuneina hieman kuhmuisia ja vaalean ruskeita.
Kasvaa monenlaisissa maissa. Kylvö lämmenneeseen
maahan, siemenet noin 7 cm välein. Tuetaan oksilla tai
verkolla. Kasvit ovat kauniita tarhaherneiden joukossa
ja niitä voidaan käyttää koristeköynnöksen tapaan.
Myös maanparannukseen. Herneet melko kitkerän makuisia.
Kanta: xx (ap. Ruotsi)
342. TARHARAPARPERI / matrabarber
Rheum rhabarbarum
Raparperi on jokaisen puutarhan vaivattomimpia ja
välttämättömiä vihanneksia. Hyvässä maassa venyttää
ruotinsa lähes metrisiksi. Aur-pvar, tuore, runsasravinteinen, syvämultainen maa, jossa saa olla saveakin
mukana. Lämpimällä paikalla satoa saadaan aikaisin.
Maata lannoitetaan hyvällä kompostilla. Kylvö keväällä.
Siementaimien varttuminen isoksi kestää 3-4 vuotta.
Kanta: xxxx E-K-S

Hyötykasvit
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isoniittyhumala 21
isopantaheinä 38
isopiippo 17
isopäivänkakkara 16

isoritarinkannus 11
isosamettikukka 38
isotähtiputki 7
jaloakileija 6
jalokallioinen 13
jalokiurunkannus 11
jalopähkämö 23
jaloritarinkannus 11
jaloängelmä 24
japaninakileija 6
japaninhanhikki 21
japaninsiipipähkinä 40
jumaltenkukka 12
jupiterinkukka 18
jänönapila 32
kaljukultasade 41
kalliokatkero 14
kallionauhus 16
kanarianhelpi 38
karhunjuuri 19
karhunlaukka 5
karpaattienkello 9
karstaohdake 12
karvahorsma 28
karvasohdake 43
kaskinauris 45
kaukasiankellokki 23
kaukasiankirahvinkukka 10
kaukasianpioni 19
kaukasianpitkäpalko 7
kaunokainen 7
kaunokurjenmiekka 16
keijunmekko 38
kellohyasintti 13
kellokärhö 10
kellopeippi 20
kellosinilatva 30
kellosinisarja 5
kelta-apila 32
kelta-apinankukka 19
keltakatkero 13
keltakaunokki 9
keltakosmos 35
keltakurjenmiekka 29
keltamatara 28
keltamo 27
keltasauramo 26
keltasormustinkukka 12
keltasuvikakkara 36
keltavaleunikko 18

kessu 37
kesäesikko 21
kesäkaunokainen 34
kesäkullero 24
kesäkuuruoho 17
kesäpikkusydän 11
ketokaunokki 27
ketokäenminttu 43
ketoneilikka 11, 28
ketoruusuruoho 29
kevätesikko 31
kevätlinnunherne 29
kevätruusuleinikki 4
kevätvuohenjuuri 12
kielo 27
kiiltopäivänhattu 22
kiinanritarinkannus 11
kirjohanhikki 21
kirjolupiini 17
kirjopikarililja 13
kissankello 27
koirankieli 27
kollinminttu 19
korallikeijunkukka 14
koreahohdekukka 14
koruköynnös 36
kotkanakileija 6
kruunusuvikakkara 36
kruunuvuokko 5
kukonharja 35
kullero 32
kultahelokki 19
kultajänönputki 8
kultakaunosilmä 35
kumina 27
kuolanpioni 19
kurilienlehtikuusi 39
kurjenkello 9, 26
kurjenmiekka 15
kurkkuyrtti 42
kurpitsa 46
kyläkurjenpolvi 14
kyläneidonkieli 28
käenkukka 30
kääpiökaunokainen 8
kääpiösamettikukka 39
käärmeenlaukka 45
köynnöspinaatti 14
lamopeikonkello 10
lapinakileija 6
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lapinnauhus 17
lehtoakileija 6
lehtonäsiä 40
lehtopähkämö 32
lehtorikko 22
lehtosaarni 39
lehtosinilatva 21
lehtotesma 30
lehtoukonhattu 25
lehtoängelmä 24
leijonankita 34
leimurakkaus 17
liperi 43
lipstikka 43
litulaukka 25
loistoinkarvillea 15
lännenarnikki 7
lännenisomaksaruoho 31
lännenkonnanmarja 4
maariankello 9
maarianohdake 38
maarianverijuuri 25
maatiaiskurjenmiekka 15
maitokello 9
marhanlilja 17
marokonkehäkukka 35
maurinkiiltomalva 37
meriasteri 26
merikohokki 31
merinätkelmä 29
metsäkurjenpolvi 28
metsänätkelmä 29
metsävaahtera 39
metsävirna 33
miekkahirvenjuuri 15
mirrinminttu 19
mooseksenpalavapensas 11
morsinko 29
mukulakirveli 45
mukulapaloyrtti 20
mustakaunokki 10
mustakoiranköynnös 8
mustaselja 41
myskimalva 18
mäkikuisma 28
mäkileinikki 31
mäkimeirami 43
mäkiminttu 44
mäkitervakko 30
narsissivuokko 5

niittykullero 32
niittysalvia 22
nukkanauhus 16
nukkapähkämö 23
nukula 29
nuokkukohokki 31
nurmikaunokki 27
näsiä 40
ohdake 10
ojakurjenpolvi 14
okahulluruoho 27
oopiumiunikko 37
oranssikeltano 21
oratuomi 41
orvokki 39
palavarakkaus 17
pallo-ohdake 13
palturitupakka 37
paratiisililja 20
paratiisiomenapuu 39
parsa 45
partakello 8
peltoherne 46
peltokehäkukka 34
pensaskärhö 10
perhoakileija 6
peurankello 26
piiankieli 36
piikkiaralia 40
piikkikurkku 36
pikkukurjenmiekka 15
pikkusormustinkukka 12
pikkutervakko 30
pikkutöyhtöangervo 7
pillisipuli 44
pioni 20
pioniunikko 38
pirunkeppi 40
pisamakello 9
pohjanrantakukka 30
pohjanruusujuuri 22

puistosyreeni 42
pulskaneilikka 28
puna-ailakki 31
punakatko 32
punakärsämö 4
punakoristeraparperi 22
punakosmos 35
punaluppio 22
punapietaryrtti 23
punarevonhäntä 34
punasolmukki 31
purppurapunalatva 13
purppurarevonhäntä 34
pähkinäpensas 40
päivänkakkara 29
päivänsilmä 14
ranskantulikukka 24
rantakukka 30
rantatädyke 33
rantavehnä 30
ratamoneidonkieli 36
reunuspietaryrtti 39
rohtomaraljuuri 43
rohtopurasruoho 42
rohtorasti 25
rohtoraunioyrtti 23
rohtosormustinkukka 12
rohtosuopayrtti 22
ruiskaunokki 35
ruistankio 45
ruisunikko 37
ruohosipuli 45
ruokaparsa 45
ruskolilja 17
ruusu 41
ruusujuuri 22
ruusumalva 18
ruusunätkelmä 16
ryhmäsamettikukka 38
saarni 39
saksankirveli 43

sarvitähkämunkki 21
seittitakiainen 26
sikoangervo 28
silkkiunikko 37
sinikaunokainen 7
sinipiikkiputki 13
sinisilmiö 23
sinivaleunikko 18
siperianampiaisyrtti 12
siperianhernepensas 40
siperiankurjenmiekka 16
siperiankärhö 42
siperianmaksaruoho 23
siperiansembra 40
siperianunikko 20
soikkovuorenkilpi 8
sormustinkukka 12
suviruusu 41
syyshattu 36
syyspäivänhattu 22
särkynytsydän 16
särmäkuisma 28
talvisipuli 44
talvivalkosipuli 44
tarha-alppikärhö 42
tarhaidänunikko 20
tarhaillakko 14
tarhakehäkukka 35
tarhakohokki 38
tarhakullero 24
tarhakylmänkukka 21
tarhamaltsa 34
tarhaneito 37
tarharaparperi 46
tarharaunioyrtti 23
tarhasalkoruusu 4
tarhasarviorvokki 25
tarhatulikukka 25
tarhaukonhattu 4
tarhaväriminttu 19
tellima 24

tiibetinkoirankieli 36
tiikerikaunosilmä 35
tuliakileija 6
tulikellukka 14
tummatulikukka 32
tähkähietalilja 5
tähkäkeijunkukka 14
tähkäkimikki 10
tähkätädyke 33
täpläkeltano 15
törmäviini 42
töyhtöangervo 7
ukkolaukka 5
ukonhattu 4
ukonkello 9
ukontulikukka 32
unelmatädyke 25
vaahtera 39
valamonruusu 41
valeakaasia 41
valkoailakki 31
valkohanhikki 12
valkohurtanminttu 43
valkomesikkä 30
valkoraunioyrtti 23
varjolilja 17
varpupipo 20
varputädyke 32
varsankello 9
villipetunia 38
virginiantupakka 37
virginiantädyke 25
vuohenkello 9
vuohennokka 22
vuorikaunokki 10
vuorirevonpapu 24
väinönputki 42
yrtti-iiso 42

RUOTSINKIELISET NIMET
adlumia 33
akleja 6
aklejruta 24
alpakleja 6
alpaster 7
alpgullregn 41
alpklematis 42
alpmartorn 13
amerikansk klocka 8
amerikansk trolldruva 4

anagrambräcka 24
angelica 42
anisisop 42
arnika 7
ask 39
astilbespirea 7
axalunrot 14
axveronica 33
backglim 31
backsippa 21

bellis 7
bergenia 8
bergklint 10
bergmynta 44
björnrot 19
blodalunrot 14
blodamarant 34
blodtopp 22
blå bergvallmo 18
blåeld 28
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blågull 21
blåklint 35
blånepeta 19
blå snokört 36
bolltistel 13
bondböna 46
bondtobak 37
borstnejlika 11
brandgul lilja 17
brandlilja 17

brinnande kärlek 17
brokfingerört 21
brudbröd 28
bukettanemon 5
bukettviol 25
buskhatt 20
chilenskt gyckelblomma 19
dagöga 14
diptam 11
doftvin 42
drakblomma 12
drakmynta 20
draköga 36
eldakleja 6
eldklätt 18
engelsk bergvallmo 18
fackelblomster 30
fackelranka 36
fagertrav 7
fingerborgsblomma 12
fjällnejlika 30
fläder 41
fodervallört 23
franskt kungsljus 24
frilandsagapantus 5
frossört 22
fänrikshjärta 11
färgkulla 26
gemsrot 12
glansrudbeckia 22
grenig gräslilja 23
gråmalva 16
gräslök 45
gul fingerborgsblomma 12
gulklint 9
gullgentiana 13
gullklöver 32
gullkrage 36
gullnattljus 19
gullskära 35
gullstake 14
gullviva 31
gulmåra 28
gurkört 42
gyllenfetblad 23
gökblomster 30
harklöver 32
harmynta 43
harört 8
hassel 40
helbladig klematis 10
hjärtklocka 8
hjärtstilla 29
hornrapunkel 21
hundrova 8
hundtunga 27
hässleklocka 9

höstrudbeckia 22
indiankrasse 39
iris 15
isop 43
japansk akleja 6
japansk vingnöt 40
judaspenningar 17
jungfrun i det gröna 37
jupitersblomster 18
jätteprästkrage 16
jätteslok 18
jättevädd 10
kanariegräs 38
kantnepeta 19
kaphyacint 13
kardbenedikt 43
kardvädd 12
karpaterklocka 9
kinesisk förgätmigej 36
kinesisk riddarsporre 11
kinesisk smörboll 24
kirgislök 5
klippstånds 16
klippveronika 32
klockviva 11
knölklocka 9
knölranunkel 31
kokärt 46
konvalje 27
kornvallmo 37
kransborre 43
kranskrage 36
kransveronika 25
krollilja 17
kummin 27
kungsljus 32
kungsmynta 43
kungsängslilja 13
kurilerlärk 39
kvanne 42
kärleksört 31
kärrnäva 14
lammöron 23
lappblågull 30
lappstånds 17
lejongap 34
libbsticka 43
liljekonvalj 27
liten blåklocka 27
liten fingerborgsblomma 12
liten tagetes 39
ljusöga 8
luftlök 44
lungmålla 46
lupinväppling 24
läkesilverax 10
löjtnantshjärta 16

löktrav 25
lönn 39
mandarinlilja 17
mannablod 28
maralrot 43
mariaklocka 9
mariatistel 38
matrabarber 46
mattram 39
mjölkklocka 9
Moses brinnande buske 11
myskmalva 18
mörkt kungsljus 32
narcissanemon 5
nattljus 19
nordisk stormhatt 25
norrlandssyren 42
nässelklocka 9
oljedådra 45
opievallmo 37
oxtunga 25
paradislilja 20
paradisäpple 39
parkaralia 40
pastellakleja 6
pionvallmo 38
piplök 44
plymspirea 7
poppiusros 41
porslinsklocka 10
porslinsveronika 25
praktbetonika 23
praktbinka 13
praktbrunört 21
praktincarvillea 15
praktklätt 17
praktkrissla 15
praktnejlika 28
prickbräcka 22
prickklocka 9
prydnadshirs 38
prästkrage 29
purpurklätt 18
purpurvinda 37
pärleternell 5
pärlrönn 41
ramslök 5
rankspenat 14
regnbågslupin 17
renfanekrage 24
ringblomma 35
robinia 41
rosendunört 28
rosenflockel 13
rosenglim 38
rosenincarvillea 15
rosenkrage 23
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rosenmalva 18
rosenrot 22
rosenskära 35
rosenvial 16
rotkörvel 45
rova 45
rysk martorn 13
ryssvedel 30
rågvallmo 37
rävsvans 34
rödfibbla 21
röd flikanemon 5
röd flikrabarber 22
rödfloka 32
röd lejonsvans 20
rödmalva 37
rödnarv 31
röd nejlikrot 14
röllika 4
sammetstagetes 38
sibirisk cembratall 40
sibirisk klematis 42
sibirisk nunneört 11
sibirisk pion 19
sibirisk vallmo 20
sibirisk ärtbuske 40
silverarv 10
skelört 27
skogsklocka 26
skogslyst 31
skogslök 45
skogsnäva 28
skogsvial 29
skruvlosta 34
skäggklocka 8
slån 41
smalbladig rosenrot 22
småborre 25
småiris 15
smörboll 32
snövitakleja 6
sommarviva 21
spansk körvel 43
sparris 45
spikklubba 27
spindelstånds 16
stinksyska 32
stjärnflocka 7
stockros 4
storblommig fingerört 21
stor blåklocka 9, 26
stor drakblomma 12
storfyle 17
stormhatt 4, 25
stor riddarsporre 11
stor sandlilja 5
stor tagetes 38

strandaster 26
strandglim 31
strandiris 16
strandråg 30
strandveronika 33
strandvial 29
strålöga 24
styvklematis 10
surkörsbär 40
svartklint 10
svavelpion 19
svärdkrissla 15
svärdslilja 29
såpnejlika 22
taggreva 36

tibast 40
tigeröga 35
tistel 10
tjärblomster 30
tofsblomster 36
tolvgudablomma 12
trollsmultron 12
trädgårdsarnika 7
trädgårdsjättevallmo 20
trädgårdskungsljus 25
trädgårdsmålla 34
trädgårdsnattviol 14
trädgårdsriddarsporre 11
trädgårdssmörboll 24
trädgårdsstormhatt 4

trädgårdstemynta 19
tuppkam 35
tusensköna 7
tuviris 16
törnrosas kjörtel 38
ullig kardborre 26
valamoros 41
vallört 23
vejde 29
vinterblad 8
viol 39
violpetunia 38
violruta 24
virginiatobak 37
vitlök 44

vit sötväppling 30
våradonis 4
vårakleja 6
vårvial 29
väddklint 27
åkerklätt 34
åkerlyst 31
åkervädd 29
ålandsrot 15
äkta mannablod 28
ängsklint 27
ängsnäva 14
ängsnejlika 11, 28
ängssalvia 22
ängstoppklocka 26

TIETEELLISET NIMET

Acer platanoides 39
Achillea millefolium 4
Aconitum lycoctonum 25
Aconitum napellus 4
Aconitum soongaricum 4
Aconitum x stoerkianum 4
Actaea rubra 4
Adlumia fungosa 33
Adonis vernalis 4
Agapanthus
’Headbourne Hybrids’ 5
Agastache foeniculum 42
Agrimonia eupatoria 25
Agrostemma githago 34
Alcea rosea
Alliaria petiolata 25
Allium cepa
Proliferum-ryhmä 44
Allium fistulosum 44
Allium hollandicum 5
Allium sativum 44
Allium schoenoprasum 45
Allium scorodoprasum 45
Allium ursinum 5
Amaranthus caudatus 34
Amaranthus hybridus 34
Anaphals margaritacea 5
Anchusa officinalis 25
Anemone coronaria 5
Anemone narcissiflora 5
Anemone x lesseri 5
Angelica archangelica 42

Anthemis tinctoria 26
Anthericum liliago 5
Antirrhinum majus 34
Aquilegia ’Olympia’ 6
Aquilegia alpina 6
Aquilegia Cultorum-ryhmä 6
Aquilegia flabellata 6
Aquilegia formosa 6
Aquilegia glandulosa 6
Aquilegia vulgaris 6
Arabis caucasica 7
Aralia elata 40
Arctium tomentosum 26
Arnica chamissonis 7
Arnica sachalinensis 7
Aruncus aethusifolius 7
Aruncus dioicus 7
Asparagus officinalis 45
Aster alpinus 7
Aster tripolium 26
Astrantia major 7
Atriplex hortensis 34
Bellis annua 34
Bellis caerulescens 7
Bellis perennis 7
Bellium bellidioides 8
Bergenia crassifolia 8
Borago officinalis 42
Brassica rapa 45
Bromus lanceolatus 34
Bryonia alba 8
Buphthalmum salicifolium 8
Bupleurum longifolium 8

Calendula arvensis 34
Calendula maroccana 35
Calendula officinalis 35
Camelina sativa 45
Campanula alliariifolia 8
Campanula americana 8
Campanula barbata 8
Campanula carpatica 9
Campanula cervicaria 26
Campanula glomerata 26
Campanula lactiflora 9
Campanula latifolia 9
Campanula medium 9
Campanula patula 26
Campanula
persicifolia 9, 26
Campanula punctata 9
Campanula rapunculoides 9
Campanula rotundifolia 27
Campanula trachelium 9
Caragana arborescens 40
Carum carvi 27
Celosia Cristata-ryhmä 35
Centaurea cyanus 35
Centaurea macrocephala 9
Centaurea montana 10
Centaurea nigra 10
Centaurea phrygia 27
Centaurea scabiosa 27
Cephalaria gigantea 10
Cerastium tomentosum 10
Chaerophyllum bulbosum 45
Chelidonium majus 27
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Chenopodium
bonus-henricus 46
Cimicifuga racemosa 10
Cirsium sp. 10
Clematis alpina 42
Clematis integrifolia 10
Clematis recta 10
Cnicus benedictus 43
Codonopsis clematidea 10
Convallaria majalis 27
Coreopsis stillmanii 35
Coreopsis tinctoria 35
Cortusa matthioli 11
Corydalis nobilis 11
Corylus avellana 40
Cosmos bipinnatus 35
Cosmos sulphureus 35
Cucurbita spp. 46
Cynoglossum amabile 36
Cynoglossum officinale 27
Daphne mezereum 40
Datura stramonium 27
Delphinium-lajikkeet 11
Delphinium elatum 11
Delphinium grandiflorum 11
Dianthus barbatus 11
Dianthus deltoides 11, 28
Dianthus superbus 28
Dicentra formosa 11
Dictamnus albus 11
Digitalis grandiflora 12
Digitalis lutea 12
Digitalis purpurea 12

Dipsacus sp. 12
Dodecatheon sp. 12
Doronicum orientale 12
Dracocephalum
ruyschiana 12
Dracocephalum sibiricum 12
Dracopis amplexicaulis 36
Drymocallis rupestris 12
Eccremocarpus scaber 36
Echinocystis lobata 36
Echinops sp. 13
Echium plantagineum 36
Echium vulgare 28
Emilia coccinea 36
Epilobium hirsutum 28
Erigeron
Speciosus-ryhmä 13
Eryngium alpinum 13
Eryngium planum 13
Eupatorium purpureum 13
Filipendula vulgaris 28
Fraxinus excelsior 39
Fritillaria meleagris 13
Galium verum 28
Galtonia candicans 13
Gentiana lutea 13
Gentiana rockhillii 14
Geranium palustre 14
Geranium pratense 14
Geranium sylvaticum 28
Geum coccineum 14
Glebionis coronaria 36
Glebionis segetum 36
Hablitzia tamnoides 14
Helenium hoopesii 14
Heliopsis helianthoides 14
Hesperis matronalis 14
Heuchera cylindrica 14
Heuchera sanguinea 14
Hieracium maculatum 15
Hypericum maculatum 28
Hypericum perforatum 28
Hyssopus officinalis 43
Incarvillea delavayi 15
Incarvillea mairei 15
Inula ensifolia 15
Inula helenium 15
Inula orientalis 15
Ipomoea purpurea 37
Iris aphylla 15
Iris pseudacorus 29
Iris Pumila-ryhmä 15
Iris setosa 16
Iris sibirica 16
Iris spp. 15
Isatis tinctoria 29
Knautia arvensis 29

Laburnum alpinum 41
Lamprocapnos spectabilis 16
Larix gmelinii 39
Lathyrus japonicus 29
Lathyrus latifolius 16
Lathyrus sylvestris 29
Lathyrus vernus 29
Lavatera thuringiaca 16
Leonurus cardiaca 29
Leucanthemum vulgare 29
Leucanthemum
x superbum 16
Leuzea carthamoides 43
Levisticum officinale 43
Leymus arenarius 30
Ligularia ’Hietala’ 17
Ligularia dentata 16
Ligularia fischeri 16
Lilium bulbiferum 17
Lilium martagon 17
Lilium Martagon-ryhmä 17
Lunaria annua 17
Lupinus x regalis 17
Luzula sylvatica 17
Lychnis alpina 30
Lychnis chalcedonica 17
Lychnis coronaria 18
Lychnis flos-cuculi 30
Lychnis flos-jovis 18
Lychnis viscaria 30
Lychnis x arkwrightii 17
Lychnis x haageana 18
Lythrum salicaria 30
Malus Prunifolia-ryhmä 39
Malva alcea 18
Malva moschata 18
Malva sylvestris 37
Marrubium vulgare 43
Meconopsis betonicifolia 18
Meconopsis cambrica 18
Melica altissima 18
Melilotus alba 30
Meum athamanticum 19
Milium effusum 30
Mimulus luteus 19
Monarda Media-ryhmän lajikkeet 19
Myrrhis odorata 43
Nepeta grandiflora 19
Nepeta x faassenii 19
Nicotiana rustica 37
Nicotiana tabacum 37
Nigella damascena 37
Oenothera biennis 19
Oenothera fruticosa 19
Origanum vulgare 43
Oxytropis campestris 30

Paeonia anomala 19
Paeonia mlokosewitchii 19
Paeonia spp. 20
Papaver croceum 20
Papaver dubium 37
Papaver Orientale
-ryhmän lajikkeet 20
Papaver rhoeas 37
Papaver rupifragum 20
Papaver somniferum 37, 38
Paradisea liliastrum 20
Penstemon fruticosus 20
Petunia integrifolia 38
Phalaris canariensis 38
Pharbitis purpurea 37
Phlomis tuberosa 20
Physostegia virginiana 20
Phyteuma scheuchzeri 21
Pilosella aurantiaca 21
Pinus cembra 40
Pisum sativum 46
Polemonium acutiflorum 30
Polemonium caeruleum 21
Potentilla Bicolor-ryhmä 21
Potentilla megalantha 21
Primula florindae 21
Primula spp. 21
Primula veris 31
Prunella grandiflora 21
Prunus cerasus 40
Prunus spinosa 41
Pterocarya rhoifolia 40
Pulsatilla vulgaris 21
Ranunculus bulbosus 31
Rheum palmatum 22
Rheum rhabarbarum 46
Rhodiola kirilowii 22
Rhodiola rosea 22
Rhodochiton
atrosanguineum 38
Robinia pseudoacacia 41
Rosa ‘Poppius’ 41
Rosa ‘Splendens’ 41
Rosa spp. 41
Rudbeckia laciniata 22
Rudbeckia nitida 22
Salvia pratensis 22
Sambucus nigra 41
Sanguisorba officinalis 22
Saponaria officinalis 22
Satureja acinos 43
Satureja vulgaris 44
Saxifraga rotundifolia 22
Scutellaria altissima 22
Sedum aizoon 23
Sedum telephium 31
Setaria italica 38
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Silene armeria 38
Silene dioica 31
Silene latifolia 31
Silene nutans 31
Silene uniflora 31
Silybum marianum 38
Sisyrinchium graminoides 23
Sorbus koehneana 41
Spergularia rubra 31
Stachys byzantina 23
Stachys macrantha 23
Stachys sylvatica 32
Symphyandra pendula 23
Symphytum asperum 23
Symphytum officinale 23
Syringa x henryi 42
Tagetes erecta 38
Tagetes patula 38
Tagetes tenuifolia 39
Tanacetum coccineum 23
Tanacetum corymbosum 24
Tanacetum parthenium 39
Telekia speciosa 24
Tellima grandiflora 24
Thalictrum aquilegiifolium 24
Thalictrum delavayi 24
Thermopsis montana 24
Torilis japonica 32
Trifolium arvense 32
Trifolium aureum 32
Trollius chinensis 24
Trollius Cultorum
-ryhmän lajikkeet 24
Trollius europaeus 32
trollsmultron 12
Tropaeolum majus 39
Verbascum ’Densiflorum’ 25
Verbascum chaixii 24
Verbascum nigrum 32
Verbascum thapsus 32
Veronica fruticans 32
Veronica gentianoides 25
Veronica longifolia 33
Veronica spicata 33
Veronica virginica 25
Vicia faba 46
Vicia sylvatica 33
Viola Cornuta
-ryhmän lajikkeet 25
Viola sp. 39
Vitis riparia 42

Muistiinpanoja

Sisältö
1
4
25
33
39
40
42
42
44
47
48

Yleistä, tilausohjeet
Perennat eli monivuotiset
puutarhakukat
Luonnonkasvit
Yksivuotiset kesäkukat
Puut
Pensaat
Puuvartiset köynnökset
Mauste- ja lääkeyrtit
Hyötykasvit
Siementen kerääjät
Hakemisto

