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Siemenkuulumisia

tähän aikaan syysrukiit on jo kylvetty ja 
itsekin kokeilin syysruis ’Joppen’ kasvatusta. 
Tietoa ’Jopesta’: ’Joppe’ on rekisteröity alku-
peräisruis, maatiaisruis (syysruis) Orimattilas-
ta. Se on pitkäkortinen (2 m) ja pienijyväinen. 
Perinteisesti se on kylvetty 20.8. Siemenet itävät 
syksyllä ja kasvu jatkuu keväällä. Puintikypsää 
elokuussa, joskus jopa heinäkuussa. Jyvässä tiet-
ty oma makunsa. Oljista voi tehdä mm. himme-
leitä. Maatiaisen Siemenluettelosta s. 47 löytyy 
’Jopesta’ välitystiedot viljelystä kiinnostuneille. 
Itse kylvin ’Jopen’ viime vuoden syyskuussa 
(�0�7), se iti hyvin ja lehdet maistuivat rusakoil-
lekin. Syyspuoli oli hankalaa aikaa, vettä satoi 
niin, että kasvusto lainehti vedessä ja vesi suli ja 
jäätyi. Ajattelin, että tuosta ruis ei selviä. Mutta 
keväällä �0�8 ’Joppe’ lähti hyvään kasvuun ja 
kasvun turvaamiseksi (lähinnä rusakoilta) ym-
päröin viljelmäni metallisella kompostikehikol-
la. Tähkät tuleentuivat heinäkuussa ja heiluvia 
tähkäpäitä oli kiva katsella.  Maatiaisrukiissa 
oli kyllä kasvuvoimaa, se selvisi syksyn/talven 
haastavista oloista sekä kesän kuivuudesta.

Ilahduttavan paljon viljoja on tilattu tänä 
vuonna kotipihaviljelyyn. Jotta viljoja olisi hy-
vin saatavilla välityksessä, niin toivoisimme 
että niidenkin jyviä lähetettäisiin siemenpakkaa-
moon Pirkolle.

Hyvää vuodenvaihdetta kaikille!
anne leino

Toivomme Teidän huomioivan, että siemenluette-
lon laatimisen takia siementilausten toimittami-
sessa on katkos joulu-tammikuussa. Otamme kyl-
lä tilaukset vastaan, mutta toimitukset (tilausjär-
jestyksessä) alkavat vasta helmikuun alussa. Vä-
lityskatko koskee myös verkkokauppaa, muutamia 
kasvien siemeniä on kumminkin Verkkopuodin 
kautta tilattavissa katkonkin aikana: http://www.
maatiainen.fi/puoti/.

g Jopen tähkä.
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Black SpaniSh -laJike, eli Morada-
porkkana oli todella hyvän makuista, ja pork-
kanat olivat valtavan suuria. Keskikokoiset 
olivat normaalin isohkon porkkanan kokoi-
sia. Maku ei ollut tyypillisen porkkanan, vaan  
enemmänkin pähkinäistä. Porkkana nau-
tittiin pääosin raastettuna ja raakana ja 
kasteltiin kylmällä lähdevedellä. Monet 
muutkin maistajat kommentoivat makua 
positiivisesti.

Negatiivista oli, että noin puolet pork-
kanoista oli alkanut kukkimaan ja sie-
menpussissa olikin maininta, että kuivalla 
paikalla porkkana saattaa kukkia violetein 

kukin jo ensimmäisenä vuonna. Kukka-
varret poistettiin. Ajattelin kasvattaa mus-
tia - tai violettejahan ne oikeastaan ovat - 
jälleen ensi kesänä. Jätän silloin osan kyllä 
mielelläni kukkimaan.

 
eeva laitinen, 
Keski-Suomi

Porkkana näyttää siis vastaavan niin ko-
riste- kuin hyötytarhurin toiveisiin, eli 
kukkiminen on viljelijän näkökulmasta 
riippuen negatiivista tai positiivista.

loppukeSällä arvelin, että tulee ”köyhä” siemenvuosi, kun jopa luonnonkukat kuih-
tuivat ennen kuin ehtivät siemeniä valmistaa. Mutta, tilanne ei varmaan ollutkaan näin huo-
no muualla kuin täällä Lounais-Suomessa. Ainakin päätellen siitä, kuinka paljon taas olette 
siemeniä keränneet ja lähettäneet Maatiaisen siemenvälitykseen. En ole vielä laskenut, pal-
jonko lajeja. Tätä kirjoittaessani joka päivä tulee useamman lähetystä, kerran jopa ystävälli-
nen postikuski kurvasi pihalle tuomaan, kun ei kuulemma mahtunut kaikki postilaatikkoon!  
Varmasti runsas ja monipuolinen siemenluettelo ilmestyy taas alkuvuodesta, kiitos teidän 
kaikkien kerääjien.

Köynnöspinaatti on ollut laji, joka yleensä aina loppuu kesken, on niin suosittu ja sie-
meniä yleensä olemme saaneet niukasti. Mutta – nyt on todella runsaasti köynnöspinaatin 
siementä, riittää varmasti jokaiselle tilaajalle. On kolmea eri kantaa. Siemenet ehtii kylvää 
vielä tammikuussa ruukkuun ja sitten ruukku ulos lumihankeen tai muuten kylmään (lähes 
0-asteseen). Keväällä ilmestyvät taimet.  Kiinnostuneet, tehkää tilaus Maatiaisen verkko-
kaupassa tai sähköpostilla suoraan tänne pakkaamoon, os. siemen@maatiainen.fi

Oikein hyvää loppuvuotta ja Rauhallista Maatiaisjoulua toivottelee

Pirkko kukkola

Hyvää alkutalvea maatiaisihmiset!

Lukijan kokemuksia Black Spanish -mustasta porkkanasta


