teksti Outi Tynys

Verenpisara

kuvat Hanna Marttinen

(Fuchsia)

Petunia (Petunia x hybrida)
Suomessa petunioiden runsaasta

röyhelökukkaiset lajikkeet valoisaan

Kukkaperä on pitkä, joten kuihtunut

Lisätään kevättalvella puolipuutu-

kukinnasta on nautittu 1800-luvun

paikkaan ja suojaan sateelta.

kukka on helpointa poistaa leikkaa-

neista pistokkaista. Kun taimet

loppupuolelta lähtien. Monikäyttöi-

saavat tarpeeksi vettä ja ravinteita,

sestä kasvista on tarjolla pystykasvui-

sekä siemenistä että pistokkaista.

ne kukkivat syksyyn saakka. Koska

sia ja riippuvia lajikkeita, jotka kukki-

Siemenlisättyjen lajikkeiden versot

verenpisarat viihtyvät varjossa ja

vat uskollisesti koko kesän.

ovat yleensä pitkiä ja harvoja. Pisto-

pientä. Kylvöstä ei peitetä, joten sie-

Kerrannaisia lajikkeita lisätään

malla. Nyppiessä kukkaperä jää
helposti kasviin.
Petunian siemen on pölymäisen

kaslisättyjä petunioita kasvatetaan

menet kuivuvat herkästi. Laita laati-

kukkiviksi ruukkukasveiksi ikku-

lukumäärä jää yksinkertaisia pienem-

yleensä amppelikasveiksi, sillä ne

kon päälle muovi tai lasilevy. Muovi ei

nalle. Vuosikymmeniä sitten kasvit

mäksi, koska kukkapallojen valmista-

ovat kasvutavaltaan tiiviitä ja puoli-

saa osua mullan pintaan, sillä sieme-

talvetettiiin viileillä ikkunoilla.

minen kuluttaa paljon energiaa. Sijoita

pyöreitä ja kasvavat kookkaiksi.

net takertuvat kelmuun herkästi.

Kerrannaisilla petunioilla kukkien

puolivarjossa, ne sopivat myös

Kuvassa Palleroverenpisara
(Fuchsia Hybrida-Ryhmä)

Kasvata
ihanat klassikot
Upeat petuniat, tsinniat ja tuoksuheliotroopit
tuovat väriä ja runsautta patiolle ja puutarhaan.
Kokeile myös kesäkukkameren kasvattamista
siemenestä, kuten Pokrovan Isä Hariton tekee.
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Tuoksuherne
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(Lathyrus odoratus)

Tuoksuherne on rakastetuin
yksivuotinen köynnös, jota
on kasvatettu meillä jo
1700-luvulta saakka.
Varhaisimmista lajikkeista saatavana on edelleen vaaleanpuna-

Samettikukka on
erityisen helppo
esikasvattaa. Jos
taimi pääsee venähtämään vähässä valossa,
voit istuttaa sen
huoletta useita
senttejä entistä
syvempään.

valkokukkainen ’Painted Lady’, jo-

Riippalobelia koulitaan ruukkuihin
usean taimen
tuppaina. Jos kasvatat paljon
taimia, voit käyttää taimikasvatukseen edullista
vaaleaa kasvuturvetta, joka on
lannoitettu ja
kalkittu. Huomaa
kuitenkin, että
rutikuivaksi päässyttä turvetta on
vaikeaa saada
taas kostumaan.

ka on peräisin noin vuodelta 1730.
Lajikevalikoimassa on sekä
noin 30-senttisiä että keskikorkeita ja voimakaskasvuisia lajikkeita. Tuoksuherneen kasvattajan
ei tarvitse tinkiä sen enempää
tuoksusta kuin kukinnan näyttävyydestäkään. Sulotuoksuisia lajikkeita ovat esimerkiksi ’Gwendoline’, ’King’s High Scent’ ja ’Cupani’.
Jätä tuoksuherneen kylvö
huhtikuun loppuun tai toukokuun puolelle. Etelä-Suomessa
osan siemenistä voi kylvää suoraan ulos. Joskus siementen
kuori voi olla niin kova, että se
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vyesti ja pehmitä siementä parin
tunnin liotuksella.

loppuun tai huhtikuun puolelle, jos kasvatat taimet
ikkunalla. Jos taas omistat valoisan viherhuoneen,
voit aloittaa taimikasvatuksen jo maaliskuun alussa.

Yli parimetrisiksi kasvavat, voimakaskasvuiset lajikkeet vaativat
korkean tuen, sillä muuten ne
saattavat taipua ja jopa katketa

Kalilannoitus vahvistaa

ennen kukintaa. Pitkät versot voikin sitoa esimerkiksi pergolaan tai
puutarhakeinun ylle. Kukinta vaatii myös voimaa, jotta hajuherne
jaksaa kasvaa rehevästi.
Kesällä tuoksuherneen kukkia
voi leikata mielin määrin maljakkoon, sillä se innostaa kasvin kasarkistoKuva: Teija Tuisku

Hanki taimikasvatukseen lannoite, jossa on runsaasti kaliumia typpeen verrattuna. Otollinen typen
ja kaliumin (N:K) suhde on noin 1:1,5.
Mieto, kalivoittoinen lannoitus ehkäisee venymistä. Lannoituksen aloittaminen riippuu kasvilajista, mullan ravinteikkuudesta ja taimien kehittymisestä. Lannoita taimia jokaisella kastelukerralla
ja anna mullan kuivahtaa ennen seuraavaa kastelua. Ammattiviljelmillä taimille annetaan mietoa
kalivoittoista lannoitusta pian taimettumisen ja
ruukkuun istuttamisen jälkeen. Jos taimet venyvät
hujopeiksi, kotitarhurinkin kannattaa kokeilla lannoituksen aikaistamista.

Kuvauspaikka: Pokrovan ortodoksinen veljesyhteisö

I

tse siemenestä kasvatettu tsinnia, daalia, isosamettikukka ja kosmoskukka kasvavat kesän
mittaan korkeiksi puskiksi, kun taas myymälästä ostetut jäävät selvästi niitä matalemmiksi.
Syitä kasvutapaan ja kokoeroon on
useita. Kasvien jalostajat tuottavat ammattiviljelyyn yhä tiiviskasvuisempia lajikkeita. Lisäksi
puutarhoilla käytetään kasvunsääteitä, jotka saavat
taimet tuuhistumaan, haaromaan ja pysymään
matalina.
Kolmas syy piilee olosuhteissa. Lähes kaikki kasvit
pitävät viileästä lämpötilasta (+18 C) ja runsaasta
valosta. Mitä viileämmässä ja valoisammassa taimet
kasvavat, sitä tanakampia niistä kasvaa.
Koti-ikkunalla valo-olosuhteet ja lämpötila ovat
kasville epäsuotuisat, joten taimet venyvät helposti.
Taimikasvatuksen aloitus kannattaakin ajoittaa
oikein. Jätä esimerkiksi petunian kylvö maaliskuun

estää itämisen. Viilaa kuorta ke-

vattamaan aina vain uusia nuppuja. Jos köynnös muodostaa palkoja, kukinta tyrehtyy nopeasti. Jätä
kuitenkin joitakin palkoja kehittymään ja kerää siemenet seuraavaa
vuotta varten.
Kotipuutarha 3/2014
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Latvominen saa pitkäksi venähtäneet taimet
haarautumaan, mutta samalla se viivästyttää
kukinnan alkamista. Katkaise taimen latva
alkuvaiheessa, kun kasvissa on vasta muutamia
lehtipareja. Lyhennä myös muita pitemmiksi
ehtineet versot ja poista nuorista taimista kukkanuput.
Siirrä taimia keväällä päiväksi ulos ja yöksi
takaisin sisään. Kun kevät etenee, kasvihuone tai
kansilla varustettu kasvilava auttaa kasvattamaan
topakoita taimia.
Pitkiksi hujopeiksi venähtäneitä taimia ei kannata säikähtää. Ulkona ne terhakoituvat hämmästyttävän nopeasti.
Tyssäsikö ostotaimien kukinta?

ä
Ke s t ä
detta
paah
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ja sad

Pikkupetunia

Ammattiviljelmillä käytetyn kasvunsääteen vaikutus kestää viikkoja. Kun vaikutus lakkaa, useimmat
tarhapetunian lajikkeet alkavat venyä kesän puolivälissä, jos ne kasvavat varjoisassa paikassa.
Joskus ostotaimet voivat tuottaa pettymyksen,
eikä syy ole aina hoitajassa. Ulkomailta tuodaan
meille kasveja, jotka ovat saaneet liikaa tai liian
myöhään kasvunsääteitä. Tällöin taimi kukkii vain
muutaman viikon, jonka jälkeen sen koristearvo
on mennyttä.
Tällaiset taimet ovat halpoja, sillä ne ovat edullisia
kasvattaa ja kuljettaa. Ongelma on tyypillinen marketalla, mutta sitä voi esiintyä monilla eri kasvilajeilla. Liikaa kasvunsäädettä saaneen kasvin tunnistaa tiiviistä kasvutavasta ja syvänvihreistä lehdistä.

(Calibrachoa)

Pikkupetuniat ovat saavuttaneet
suuren suosion, eikä ihme. Pienet
ja yksinkertaiset kukat kestävät
erinomaisesti sadetta. Ne sopivat

͊͊ Pistokaslisätyistä kasveista on ammattiviljelyssä tullut

patioruukkuihin, parvekelaatikoi-

suosittuja, sillä ne ovat lähes poikkeuksetta siemenlisättyjä

hin ja amppeleihin. Kasvuvoimak-

kasveja voimakaskasvuisempia ja runsaskukkaisempia. Pis-

kuus ja -tapa vaihtelevat lajike-

tokaslisätyistä kasveista tulee myyntiin kasvinjalostuksen

ryhmästä riippuen pallomaisesta

myötä myös runsaasti uutuuksia.

riippuvaan ja voimakaskasvuises-

͊͊ Pistokaslisätyt kasvit pysyvät kukkivana, vaikka vanhoja

1600-luvulla. Samettikukka lyö muut kerrannaiskukkaiset lajit

ta kompaktiin.

kukkia ei poistettaisi. Kasvustoa rumentavat kukat kannat-

laudalta sateenkeston suhteen. Samettikukat kuuluvat kukka-

taa silti nyppäistä tai leikata pois.

tarhan helpoimpiin lajeihin. Taimikasvatus ja hoito on yksin-

lajikkeita kutsutaan myös japa-

͊͊ Sen sijaan siemenestä lisätyillä kasveilla kuihtuneiden

kertaista, kunhan pitää mielessä kasvin hallanarkuuden.

ninkelloiksi. Ne ovat pienikukkai-

kukkien poistaminen on tärkeää, jotta kasvi jaksaa kehittää

Suurikukkaisin lajeista on isosamettikukka (T. erecta), jonka

sia, runsaasti kukkivia amppeli- ja

uusia nuppuja.

korkeimmat lajikkeet kasvavat reippaasti yli metrin korkuisiksi.

ryhmäpetunioita. Suosion takana

͊͊ Pistokaslisätyt kasvit, kuten petunia, siniviuhka ja lumi-

Matalimmat lajikkeet jäävät noin 30-senttisiksi.

on terveys, nopeakasvuisuus ja

hiutale, voi talvettaa viileässä ja valoisassa paikassa.

helppohoitoisuus, sillä pistokasli-

͊͊ Pistokaslisättyjen kasvien pikkutaimia myydään myös

torjumiseksi. Pallomaisia ja pienikukkaisia kääpiösamettikukkia

sättyjen lajikkeiden kuihtuneita

harrastajille. Suositun KodinKukat-nettikaupan pikkutaimi-

(T. tenuifolia) kannattaa suosia kasvimaalla, sillä sen juuristo-

kukkia ei tarvitse nyppiä.

en valikoimasta jo noin 70 prosenttia on pistokaslisättyjä.

eritteet torjuvat haitallisia ankeroisia.

’Million Bells’ -jalostusryhmän
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Pistokastaimet lisäävät suosiota

Jäykästä isosamettikukasta
kehkeytyy villi
luonnonlapsi,
kun kasvatat itse
taimet siemenistä. Tarjolla on
myös korkeita ja
ilmavia lajikkeita.

Samettikukat (Tagetes)

Ryhmäsamettikukkaa tiedetään kasvatetun meillä jo

Alun alkaen pistävänhajuista lajia kasvatettiin syöpäläisten

Kotipuutarha 3/2014
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Tsinnia (Zinnia)

Tsinnia kuuluu kukkatarhan
upeimpiin kasveihin, joka jatkaa
kukkimista pakkasiin saakka. Se
on vanha koristekasvi, josta on
saatavana jopa 1700-luvulta peräisin olevia lajikkeita. Värimuunnoksia on kymmeniä. Korutsinnia
on matala ja pienikukkainen laji,
joka sopii erityisesti ruukkuihin.
Isotsinnian kookkaimmat lajikkeet kasvavat metrin korkuisiksi
ja monihaaraisiksi pehkoiksi.
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Tsinnia sopii myös aloittelijalle,
sillä se on nopeakasvuinen ja

Tuoksuheliotrooppi (Heliotropium arborescens)

suoraan pottiin.
Tsinnian taimikasvatus alkaa

Heliotrooppi on vanha ryhmä- ja

sillä heliotrooppi pitää kylvää jo

hiekkapitoisen mullan ja säästeliään

huonekasvi. Valkoisen tai violetin

helmi–maaliskuussa. Itäminen vie

kastelun. Taimet pitää myös suojata

huhtikuussa. Voit kasvattaa tsin-

värinen kasvi on vaatelias, mutta sen

kauan ja siemenistä taimettuu vain

porottavalta auringolta. Kasvin varsi

niaa myös asterin tapaan loppu-

ihana tuoksu ja syksyyn saakka jat-

noin kolmannes. Lisäksi pikkutaimet

on hentoinen, joten käsittele taimia

kesän leikkokukaksi. Kun kylvät

kuva kukinta palkitsevat kasvattajan.

kehittyvät hitaasti.

lehdestä kiinni pitäen. Latvo taimi

siemenet toukokuussa, taimet

noin kolmen lehtiparin jälkeen.

ehtivät kukkaan elokuussa.

Onneksi taimia on myös myynnissä,
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Kotipuutarha 3/2014

Taimivaiheessa heliotrooppi vaatii
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IsäHaritonluottaaluomuun

Edessä matalia
ryhmäsamettikukkia ja lobelioita, vasemmalla
pinkki jalohortensia ja ylhäällä
vasemmalla verenpisara. Keskellä tummansinikukkainen heliotrooppi, oikealla
valkoinen lobelia
ja sen takana
isosamettikukka.

Sopivasti voimaa
͊͊ Pokrovan taimet kasvavat
virtsan voimalla. Sopiva laimennussuhde on 1:10. Hyvässä kasvussa olevat taimet
saavat liuosta joka toinen
kastelukerta.
͊͊ Taimet saavat myös mietoa kananlantaliuosta. Taimivaiheessa riittää kaksi ruokalusikallista lantarakeita 30
vesilitraa kohti. Kesällä kananlantaa annostellaan yksi
desilitra kastelukannulliseen
kerran viikossa.

perinteinen tuoksukasvi heliotrooppi,
jota tiedetään kasvatetun pihassa jo
1920-luvulla.
"Sen sinttivaihe on niin pitkä, että
hermot meinaavat mennä, Isä Hariton
naurahtaa.
Pokrovassa kylvösten ja taimien kans-

täjät
P ö ly t
t av a t
a r vo s
näitä

sa riittää puuhaa koko alkukesän.
Yksitoikkoisin, mutta samalla opettavaisin työvaihe, on kouliminen.
"Kun koulii kasvin, kasvi koulii sinut",
Isä Hariton pohtii ja kertoo, että veljesyhteisössä läsnäolo ja rukous ovat mukana

Ihanat kesäkukat ruukuissa
Useimmat kesäkukat viihtyvät ruu-

Mitä suurempi ruukku on, sitä pa-

Isä Hariton kasvattaa kaikki Pokrovan veljesyhteisön kesäkukat siemenistä. Puuhaa riittää
heinäkuun alkuun asti, jolloin veljesyhteisö sulkee ovensa vierailijoilta kuukaudeksi.

na puutarhurina Isä Hariton tietää, etolla kuohkeaa ja ravinteikasta. Tar-

remmin multa pitää kosteutta. Pie-

jolla on lannoitevaihtoehtoja mul-

sä siksi, että ne ovat lämpimän il-

nessä, ohutseinäisessä ruukussa mul-

taan työnnettävistä ravinnepuikoista

manalan kasveja. Avomaalla kasvua

ta kuivahtaa nopeasti ja kuumuus ku-

rakeisiin ja veteen sekoitettaviin liu-

ja kukintaa uhkaavat kylmyys

rittaa juuristoa. Ruukkumateriaaleista

oksiin. Lannoitevalmistajat ovat li-

ja liika märkyys.

paras on klassinen savi. Myös muovi-

sänneet luonnonmukaisesti tuotet-

sekoiteruukut pidättävät kosteutta.

tujen lannoitteiden valikoimaa. Isoäi-

paikkaan, jossa sitä on helppo hoitaa.

Ruukkujen kattaminen pikkukivillä tai

din aikaisista lannoitteista takaisin

Astioissa kasvavat kasvit tarvitsevat

kuorikatteella estää haihtumista.

ovat tulleet veri- ja luujauhe. Lisära-

helteellä vettä parikin kertaa päiväs-

Kesäkukat kasvavat ja kukkivat lä-

vinteita valitessa kannattaa tarkistaa,

sä. Viileinä ja sateisina päivinä kaste-

pi kesän, kunhan niille tarjoaa riittä-

että tuotteessa on enemmän kaliu-

luväli voi olla pidempi.

västi ravinteita. Multaseoksen tulee

mia (K) kuin typpeä (N).

Pokrovan puutarha
on kuin värihuisku

P

tyisen varovainen; sitä ei saa lannoittaa liian aikaisin.
Pokrovan kesäkukkameri on tyrmäävän upea. Eri lajeja on kymmenittäin: leijonankita, revonhäntä, koristekrassi, verenpisara, begoniat, jalohor-

mettikukkien siemenet ovat peräisin Egyptis-

tensia, orvokit, pelargonit, ruiskaunok-

kasvihuone on toukokuussa täynnä

tä, jossa Isä Hariton viettää talvet.

ki, petuniat, lobelia, tuoksuherne ja

kesäkukkien taimia ja amppeleita. Tai-

"Samettikukkia kutsun ampiaisten ja me-

mien keskellä käyskentelee Isä Hariton, joka

hiläisten patjaksi, sillä ne tulevat köllöttele-

on pukeutunut harmaaseen työpukuun.

mään kukkien päälle."

monet muut klassiset lajit kuuluvat jokakesäiseen kavalkadiin.
"Puutarhan pitää olla kuin värihuisku,
jossa näkyy elämisen riemu."

"Kaikkea pitää olla runsaasti, sillä piha on

Kesällä ensimmäisenä ehtivät kukkaan si-

niin iso. Ennen kasvatin 3 000 ruukkua, nyt

niset ruiskaunokit, joita Isä Hariton kasvattaa

olen pudottanut määrän kahteen tuhanteen",

ruukuissa kummi-isänsä muistoksi. Tämä ta-

Tapahtumia Pokrovassa

Isä Hariton kertoo.

pasi pitää ruiskaunokin kukkaa takin liepees-

Avoimet Puutarhat 29.6.2014 klo 12–18

Kesäkukista Isä Haritonin suosikkeja ovat
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tä heliotroopin kanssa tulee olla eri-

okrovan ortodoksisen veljesyhteisön

leijonankidat ja erilaiset samettikukat. Isosa-
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Taimivaiheessa taimet pitää suojata
liialta auringon porotukselta. Taitava-

kuissa paremmin kuin kukkapenkis-

Ruukkutarha kannattaa sijoittaa

myös kukkien kasvatuksessa.

sä läpi kesän.
Vaateliain taimikasvatettavista lajeista on

Avoimet ovet 17.8.2014, klo 11–16
www.pokrova.fi
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