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Siemenkuulumisia

hKohta saadaan nokkosen siemeniä.   

iNokkonen.

kuvAt: anne leino
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Kylväkää ja kerätkää!

Kun uudEt siemenestä kylvetyt kasvit ovat kevääl-
lä vasta taimiasteella, voi hyödyntää luonnon omaa 
tarjontaa. Monipuolinen villivihannes on mm. nok-
konen. Siitä voi kerätä satoa koko kasvukauden ajan, 
sillä leikatun tilalle kasvaa koko ajan uusia versoja. 
Parhaimmillaan versot ovat noin �0 cm:n pituisina. 
Nokkosen ravintoainepitoisuus on monipuolinen, se 
sisältää mm. rautaa, magnesiumia, kalsiumia, piitä 
sekä A-, B-, C-, E- ja K-vitamiinia. Myös siemenet 
kannattaa kerätä talteen loppukesästä. Nokkonen ko-
koaa itseensä nitraattia, joten satoa ei parane kerätä 
typpipitoisilta paikoilta, kuten lantaloiden tai kom-
postien lähistöltä.

Nokkonen on tärkeä ravintokasvi monien perhos-
ten toukille. Kasvattamalla nokkosta lisäät päiväper-
hosten määrää pihallasi, esimerkiksi neito- ja nok-
kosperhosten. Nokkonen on myös vanha kuitukasvi. 
Siementen lyhyt kylmäkäsittely (muutama viikko) 
parantaa itämistä. Kylmäkäsittelyn ohjeet löytyvät 
Siemenluettelon sivulta 4. Nokkosen siementä löy-
tyy myös siemenvälityksestä!
Etsintäkuulutus näistä joskus siemenvälityksessä ol-
leista syötävistä kasveista:
- Loppilainen maatiaisruis (välityksessä �998), ’Töy-
sä’ ja ’Heinola’ -maatiaisruis (välityksessä �999)
- Liperin sinikuorinen nauris (välityksessä �999–
2000), Kärkölän punainen nauris (välityksessä 
�995)
- Paikallisia härkäpapukantoja: pieni- ja mustanrus-
kea rokkapapu Simpeleeltä (välityksessä �995), pieni 
ja mustanruskea Askolasta (välityksessä 200�), suuri 
ja vaaleanruskea Joutsenosta (välityksessä �995)
- Ruotsin violetti -herne (välityksessä �998–2006), 
Latvian kirjava -herne (välityksessä �998–2002) 
- liina eli maatiaishamppu, heliantti, mukulapähkä-
mö ja köynnöspinaatti 

Näitä aiemmin etsintäkuulutettuja siemeniä on 
saatu vuoden 20�7 siemenvälitykseen:  
- ’Teuva’-maatiaisparsa, köynnöspinaatti (pieniä 
määriä), tarhamaltsa ja mukulakirveli 

Toivotaan, että näistä saataisiin uutta siementä 
seuraavaankin siemenluetteloon!
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Pieni muistutus syksystä, vaikka kasvukautta vasta aloitellaan. 
Siementen syysvälitys käynnistyy syksyllä, jos siihen saapuu 
riittävästi siemeniä. Syysvälityksessä välitetään etenkin sieme-
niä, jotka on hyvä saada heti syksyllä maahan. Tällaisia ovat 
liljojen ja sipuleiden itusilmut sekä esimerkiksi väinönputken, 
saksankirvelin, kulleroiden, pionien, vuokkojen, iiriksien, 
liljojen, kiurunkannuksien, kylmänkukkien, kurjenpolvien, 
köynnöspinaatin ja ukonhattujen siemenet. Syysvälitykseen 
siemenet tulee lähettää mielellään heti kun ne kypsyvät, 
mutta viimeistään elokuun lopussa. 

Siemenet voi tuoda Maatiaisen toimistoon Helsinkiin 
(Stenbäckinkatu 8, 00250 HELSINKI) tai ne voi lähettää 
osoitteeseen: Pirkko Kukkola, Kuusjoenperäntie 45, 25340 
KANUNKI

Kasvukausiterveisin
anne leino

MonEn kodin ikkunalaudat ja varmaan kaikki muutkin mah-
dolliset paikat pullistelevat esikasvatettuja taimia, jotka odot-
tavat ulospääsyä. Sen tietää jo siitä, kuinka paljon on tilattu 
tomaattien, kurpitsojen, kurkkujen, kesäkukkien ja muiden esi-
kasvatettavien kasvien siemeniä. Vihannesten ja yleensä syötä-
vien kasvien siementen tilausmäärät ovat kovasti lisääntyneet. 
Osaltaan tämä varmasti johtuu myös siitä, että  Maatiaisen sie-
menvalikoima on näiden osalta laajentunut. Mukaan on otettu 
entistä enemmän tukkuliikkeistä ostettuja siemeniä, koska näille 
on kysyntää. 

Miksi sitten Maatiaisen luettelossa on mukana myös ulko-
maisia siemeniä, on kysytty. No siksi, että kotimaisia siemeniä 
ei vain ole saatavana. Ei ole porkkanan tai punajuuren siemen-
tuottajia. Salaattien, herneiden tai yrttien siemeniä saamme 
kerääjiltä satunnaisesti ja pieniä määriä. Haluamme kuitenkin 
palvella teitä, hyvät siementilaajat, siten että voitte saada kaik-
ki tarvitsemanne siemenet yhdellä tilauksella. 

Tärkein juttu ja pääpaino Maatiaisen siemenvälityksessä on 
kuitenkin edelleen arvokkaiden maatiaiskasvien säilyttäminen 
ja jakaminen. Ylläpitoviljelijöitä kaivataan kaiken aikaa lisää. 
Jospa juuri Sinä valitsisit yhden ylläpitolajin luettelosta ja pi-
täisit siitä huolta niin, että aikanaan voisit palauttaa siemeniä 
Maatiaiselle. Tämä olisi todellinen arvoteko!

Muistathan myös siementen keruun Maatiaisen välityk-
seen. Ensimmäisten kevätkukkijoiden siemenet kypsyvät ke-
ruukuntoon jo ennen juhannusta.

Oikein maukasta, kukkaisaa ja rehevää kevättä ja kesää 
kaikille!

Pirkko kukkola

Hyvää uuden kasvukauden alkua!

hh Ehtiiköhän mangoldi tuottaa siementä?    
hKurpitsa.    iPorkkana kukkii ja tuottaa 
siemeniä toisena vuonna.
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