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Siemenkuulumisia

Satoa ylläpitolajeista

keSän Säät olivat vaihtelevia, puotajaksoista koviin sateisiin. 
Mutta ainakin maatiaiset näyttivät selvinneen hyvin ja siemensa-
toa on tulossa näistä kolmesta ylläpitolajin kasvatuksesta, joita tänä 
kesänä kokeilin: tarhaherne ”Kerimäki”, härkäpapu ”Salutaguse” 
ja sokeriherne ”Boaryd”/”Mustasilmä”.  Sato näyttää valmistuvan 
ilman lisäkastelua ja sokeriherneen litteitä palkoja tekisi mieli rous-
kutella enemmänkin, mutta yritän kumminkin olla kaikkea syömät-
tä, jotta säästyisi myös siemeniä välitykseenkin.

kuvauksia lajeista:

Tarhaherne (Pisum sativum) “Kerimäki”. Vanha kunnon rokkaherne! 
Palot lyhyitä (�-5 cm), herneet keltaiset, pyöreät ja pienehköt. Kukat 
pienet, valkoiset. Korkeus 50 - �00 cm. Kotoisin Kerimäeltä.

Sokeriherne (Pisum sativum)  ”Mustasilmä”/ ÖGONSOCKERÄRT 
FRÅN BOARYD(NGB �7833). Tämä historia löytyi Sesto-tieto-
kannasta (https://sesto.nordgen.org/sesto/index.php?scp=ngb&thm
=sesto&r=���07�777): Ögonsockerärten ’Boaryd’ har fått namn 
efter samhället Boaryd, som ligger ett par mil från Växjö i Små-
land. Här har den odlats i flera generationer. ’Boaryd’ är hög och 
har buskiga, småbladiga plantor. Den är frisk och ger goda skördar. 
Blommar sent och bildar långsmala baljor som är söta och saftiga. 
Varje balja innehåller mellan fem och åtta frön som fullmogna är 
gula och klotrunda med den typiska svarta pricken. 

Härkäpapu ”Salutaguse”. Virolaisen naisen antama papu. Iso, litta-
na ja monimuotoinen. Kotipaikka: Rapla maakond, Kohila, Eesti. 

Mitä ylläpitoviljely tarkoittaa?

Ylläpidettävien kasvien siemeniä välitetään henkilöille, jotka sitou-
tuvat ylläpitoviljelyyn.  Ylläpitoviljely auttaa  säilyttämään  van-
hoja  ja arvokkaita  kasvikantoja  seuraaville  sukupolville. Vanhat  
maatiaiskannat  ovat  sopeutuneet  omille maantieteellisille  alueil-
leen  ja  ovat  perimältään monimuotoisia. Maatiaiset muuntelevat 
myös kannan  sisällä.  Nykyiset  viljelylajikkeemme  pohjautuvat  
maatiaisiin.  Myös  tulevaisuudessa  voi  tulla tarvetta maatiaiskan-
tojen perimän hyödyntämiseen kasvinjalostuksessa. Maatiaiskanto-
jen säilyttämistä viljeltynä kutsutaan on farm -suojeluksi. Tähän me 
kaikki voimme osallistua pienelläkin pinta-alalla osalla kasveista, 
kuten härkäpavut ja herneet. 

Kerimäki herneen näyttäviä kukkia.

Kerimäki herneen palkoja tulossa.

fKerimäki herneen valmista siemensatoa.
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Sokeriherne Boaryd kukkii valkoisin 
kukin.

Sokeriherne Boaryd satoa tulossa.

Siemenvälitys

Tilaa syksyllä kylmäkäsittelyä vaativien lajien siemenet ja kylvä 
ne ulos ennen talven tuloa. Syyskylvöihin voi edelleen tilata laje-
ja viimeisen Siemenluettelon tilausnumeroilla sähköpostitse ja/tai 
Verkkopuodissa (https://www.maatiainen.fi/puoti/). Lajit, jotka 
tarvitsevat kylmäkäsittelyä itääkseen ja/tai joiden itävyys on par-
haimmillaan kylvettynä samana syksynä, on merkattu siemenluet-
teloon kylvöohjeella C tai D. Huom! Puuvartiset kasvit tarvitsevat 
yleensä kylmäkäsittelyn itääkseen.

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

Siementen  keruuohjeet  löytyvät   Siemenluettelosta. Siemenet 
toivotaan lähetettävän lokakuun loppuun mennessä osoitteeseen: 
Pirkko Kukkola, Kuusjoenperäntie 5, �53�0 KANUNKI tai tuo-
maan Maatiaisen toimistolle Helsinkiin (Stenbäckinkatu 8). 

Satoterveisin,
anne leino

Kuvat: Anne Leino

fHärkäpapu suojattuna 
varmuudeksi rusakoilta ja peuroilta.

i Salutaguse härkäpavun papuja.


