
 

 

Ylläpitoviljelyn uutiskirje 1/2016 

Maatiaisen siemenvalikoima on suurelta osin Maatiaisen jäsenten kasvattamia. Ylläpitoviljelijät 

kasvattavat vihanneksia ja koristekasveja ja keräävät näistä syksyisin siemensatoa Maatiaisen 

välitykseen. Tänä vuonna ja tulevina vuosina toivotaan uusia ylläpitoviljelijöitä ja etenkin 

kotimaisten vihannesten siementen tuottamiseen. 

Maatiainen haluaa kannustaa ja tukea ylläpitoviljelyä, jonka avulla yhdistys saa arvokkaan 

siemenmateriaalin välitykseen. Uutiskirjeillä välitämme tietoa, kysymme ja jaamme kokemuksia 

siemenviljelystä. Myös toiveita koulutuksesta ja tapahtumista otamme vastaan.  

Ensimmäinen ylläpitoviljelyn uutiskirje laitetaan Maatiaisen nettisivulle kaikkien kiinnostuneiden 

tutustuttavaksi. Kirjeitä julkaistaan aluksi noin kaksi-kolme kertaa vuodessa. Jatkossa mietitään, 

laitetaanko uutiskirjeet Maatiaisen kotisivulle vai ylläpitoviljelijöiden sähköposteihin. 

 

Kerro kasveistasi ja kokemuksiasi siemenviljelystä 

Tulevana kesänä ja syksynä toivoisimme, että kirjaisitte ylös kokemuksianne ylläpitämistänne 

kasvilajeista ja viljelykesästä kiinnostuksenne mukaan ja syksyn uutiskirjeessä pyytäisimme teitä 

lähettämään tietoja uutiskirjeen yhteyshenkilölle (kirsi.makinen67@gmail.com).  

Monenlainen tieto ylläpitoviljelystä kiinnostaa: Mitkä kasvilajit ovat mieluisia ylläpitoviljellä? Onko 

sinulla niksejä estää lajikkeiden risteytyminen? Miten onnistuu kaksivuotisten kasvien kasvatus? 

Mitä kasveja on helppo kasvattaa, mitkä ovat vaikeita lajeja? Onko sinulla hyviä keinoja puhdistaa 

siemeniä syksyllä? 

Kerättyjä tietoja ja uutisia haluaisimme julkaista siemenviljelijöiden iloksi ja hyödyksi seuraavan 

talven ja seuraavan kevään kuluessa. Tietoja voidaan julkaista siemenviljelijöiden uutiskirjeissä, 

siemenviljelyn kursseilla, Maatiainen –lehdessä ja facebook-sivuilla.  
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Ylläpitoviljelystä 

Ylläpidettävien kasvien siemeniä välitetään henkilöille, jotka sitoutuvat ylläpitoviljelyyn. Siementen 

tilaajan toivotaan lähettävän siemeniä takaisin Maatiaiselle 3 kertaa seuraavien 5 vuoden aikana, 

sekä juureksissa 2 kertaa 5 vuoden aikana. Näin arvokkaat siemenkannat säilyvät elävässä 

geenipankissa. Kunhan siemeniä saadaan riittävästi takaisin, nämä kasvikannat voivat tulla 

yleiseen välitykseen.  

Muutamalle kannalle onkin jo käynyt näin onnekkaasti: palsternakka ”Student”, isotakiainen, 

sikuri, pinaattihierakka ”Fredrika”, väinönputki ja tomaatti ”Potattomatti”. Suuri kiitos tästä kuulu 

teille ylläpitoviljelijöille.  

Uutuutena normaalin ylläpitoviljelyyn lisäksi olemme saaneet välitykseen joitakin siemeniä 

NordGenin geenipankista ja Sesam-yhdistykseltä Ruotsista. Näihin voin tutustua Siemenluettelon 

sivulta 35, mm. punajuurikas ’Avon Early’, joka keitettäessä tulee vaaleanpunaiseksi. Siemensatoa 

varten 5-20 yksilöä säilytetään viileävarastossa talven yli, joista juurikassiemensato valmistuu 

seuraavana vuonna. Lisäksi sivulta 34 löytyy perinteisten ruiskantojen välitystä sekä joitakin 

erikoisviljoja, kuten yksijyvävehnä, paljasjyväinen ohra ja kuoreton kaura.  

Maatiainen ottaa mielellään vastaan toiveita, esim. mikä kasvi olisi juuri sinun suosikkisi 

ylläpitoviljellä ja kaipaatko neuvontaa mm. sähköpostinvälityksellä. Mukula- ja idänkirveliä, parsaa, 

tarhamaltsaa, helianttia ja mukulapähkämöä olisi kiva saada siemenluetteloon. Näistä ei 

valitettavasti välityksessä tällä hetkellä löydy siemeniä, löytyisikö sinulta? 

 

***** 

 

Hyvää alkavaa kesää! 

toivottavat uutiskirjeen laatijat: Kirsi ja Anne! 


