teksti Outi Tynys
kuvat Teija Tuisku

Ytyä kasvuun ja kukintaan!
Ihana ’Mrs. J.J. Knight’.

3.

TALVETUS VOI ONNISTUA myös
kodin ikkunalla etenkin, kun lämpöti-

la jää +20 asteen alapuolelle ja taimi saa
lisävaloa. Kuiva huoneilma pakkasella ja patterin läheisyys lisäävät kastelutarvetta.

4.

NOIN +5-ASTEINEN VARASTO voi
olla jo hämäräkin. Varo liiallista kas-

telua, sillä märkä multa tuhoaa juuret herkästi viileässä. Vedentarve riippuu tilan il-

28 vinkkiä

mankosteudesta.

Pelargonit
uuteen
kasvuun

5.

keet ja kirjavalehtiset pelakuut ovat vaateliaita. Mitä enemmän lajikkeen lehdissä on valkoista tai keltaista, sen vähemmän niissä on
lehtivihreää ja sitä enemmän kasvi tarvitsee
valoa. Kirjavalehtiset kasvit joutuvat turvautumaan vararavintoon ennen vihreälehtisiä,
mikä heikentää niiden selviämistä pimeän
kauden yli.

6.

PELARGONIT KASVAVAT talvellakin olosuhteiden tarjoamissa puitteissa. Viileys pakottaa taimen lepoon, korkea lämpötila taas saa pelargonin

kasvamaan valosta riippumatta.

suhteen. Valonlähteeksi sopii esimerkiksi kasvivalo, loisteputki tai energiansäästölamppu.

Lisävalosta on sitä suurempi apu mitä korkeampi lämpötila
on. Kun lämpötila nousee +10 asteen tuntumaan, pelargoni
hyötyy lisävalosta. Kastelu saa olla niukkaa.
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Pelargonihyllyllä
kasvaa sekä luonnonlajeja että jalostettuja lajikkeita.
Lajit ovat tyypillisesti pienikukkaisia.
Jotkut niistä ovat
vaativia kasvatteja.

Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu

Avita talven yli

TASAPAINOILE valon, lämpötilan ja kastelun

rotevakasvuiset pelargonit voivat yllät-

tää kestävyydellään. Miniatyyrit, erikoislajik-

Iki-ihanat pelargonit ovat jo
uuden kasvukauden kynnyksellä.
Auta hoidokit alkuun talven
jäljiltä ja jatka hyvää huolenpitoa
läpi vuoden. Palkintona on
muhkea kukinta ja elinvoimainen
kasvu.

1.
2.

KOKEILE ERI SORTTEJA. Tavalliset,

Uusi multa siivittää
pelargonit hehkeään
kukintaan. Kuvassa
on kääpiökasvuinen
munankuoripelargoni ’Diane Louise’,
joka on peräisin vuodelta 1998.

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Pelargonin vuosi

A Lisävaloa tai lepoaika mieluiten viileässä

F Pistokaslisäys ja vaihto tarpeen mukaan

vyöhykkeestä riippuen, kun sateet ja kylmä

ja valoisassa paikassa.

isompaan ruukkuun.

uhkaavat.

B Nosto ikkunalle, pistokkaiden otto, leik-

G Pistokaslisäys, kastelun ja lannoituksen

I Varovainen kastelu. Lannoituksen lopetta-

kaaminen, mullanvaihto ja ruukutus isom-

vähentäminen. Huonojen lehtien poistami-

minen, jos lisävaloa ei ole. Kukkien ja kuollei-

paan ruukkuun.

nen ja sateelta suojaaminen. Ruukutus tar-

den lehtien poistaminen. Pistokaslisäys ja

C Lannoitus

peen mukaan elokuun aikana, jos lisävaloa ei

uuteen ruukkuun vaihtaminen mahdollista,

D Siirto kasvihuoneeseen

ole käytössä.

jos käytettävissä on lisävaloa.

E Varovainen totutus ulkoilmaan ja siirto ulos.

H Nosto sisälle tai kasvihuoneeseen kasvu-
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Salaojitus kannattaa!
Mullanvaihto antaa puhtia

12.

VAIHDA MULTA HETI, kun
otat kasvin talviteloilta tai

vasta, kun sen kasvu on alkanut.

13.
Versojen leikkaaminen ja typistäminen
pitää voimakaskasvuiset lajikkeet napakan kokoisina ja tuuheina.

7.

kasvit sisälle maaliskuun alkuun men-

nessä.

8.

SAKSI VERSOJA HETI, kun otat tai-

rastajista vannoo muoviruukkujen ni-

SELLÄ, jos se kiertää tiheänä

meen vähäisemmän kastelutarpeen
takia.

kasvattamaan uusia juuria, joissa sijait-

16.

sevää ja kuohkeaa multaa,

JALTAAN vain pari senttiä

aiempaa suurempaan ruukkuun. Jos
ruukku on liian iso, multa kuivuu hitaasti ja pienikokoinen juuristo kärsii mär-

multa tai oma multaseos.

17.

VAIHDA PELARGONIN
RUUKKU toisen kerran vii-

meistään elokuun alkupuolella. Uusi

kyydestä. Kookas ruukku myös innos-

multa tuottaa kasvua, joten myöhäinen

taa pelakuun kasvamaan isoksi, mutta

mullanvaihto kannattaa vain jos valo- ja

se myöhästyttää ja heikentää kukintaa.

lämpöolot ovat otolliset.

met talviteloilta. Näin kasvi välttyy

vuun. Jos haluat lisätä uusia taimia pistok-

18.

kaista, poista ainoastaan kuivat ja kuolleet
osat. Kasvunsa maalis–huhtikuussa aloittaneen emokasvin pistokkaat juurtuvat paremmin kuin syksyllä otetut pistokkaat.
KASTELE VAROVASTI viileästä tuotua kasvia etenkin, jos se on karista-

Amma
ttila
vinkit isen
”Kokeile vähiten huonoa talvetustapaa”

”TILASIN VUONNA 2008 verenpisa-

ta on etua, sillä se ehkäisee homeiden

ran taimia ja lipsahdin myös muuta-

leviämistä.

nut runsaasti lehtiä. Lisää kastelua, kun kas-

maan pelargoniin. Niistä taimista syt-

Pelargoniurani alkuvuosina ehdin

vu käynnistyy. Aloita myös lannoitus. Helmi-

tyi kipinä, ja pian pelargonit olivatkin

käydä läpi melkein kaikki tuhoisat tal-

kuun lopulla valo voi jo riittää ikkunalaudal-

pääasiallisin mielenkiinnon kohteeni.

vetustavat. Olen vahingossa pakasta-

la. Pilvisellä säällä ja hämärällä ikkunalla

Mieleiseni pelargoni on runsaskukkai-

nut kokoelmani, mädännyttänyt

taimet hyötyvät lisävalosta. Hontelot versot

nen, värikäs ja tuuhea. Eniten pidän

taimia märkyyteen viileässä paikassa

ja kalvakat lehdet kielivät lisävalon tarpees-

vanhoista pelargoneista ja kirjavaleh-

ja kuivattanut lämpimässä ja viileässä

ta.

tisistä lajikkeista.

paikassa. Taimia on päätynyt jopa hiir-

10.

Rinkin Puutarhan perustin kaksi

ten ruoaksi.

OLE KÄRSIVÄLLINEN, älä heitä

vuotta sitten, kun nuoremman poikani

pelargonia pois, vaikka sen varsi

hoitovapaa oli päättymässä. Huoma-

sopeutunut kasvi eikä talvehtimison-

olisi kuollut. Kuivalta vaikuttava käkkäräkin

sin ison osan ajastani kuluvan muu-

gelmiin ole yhtä oikeaa vastausta. Ai-

voi lähteä kasvuun tyveltä. Toivo kasvuun-

tenkin kasvien parissa, joten samalla

na kannattaa kuitenkin yrittää niissä

lähdöstä on menetetty, kun varsi on mädän-

voisin hoitaa niitä työkseni. Valmistuin

olosuhteissa, jotka voi kasveille tarjo-

tynyt ja juuripaakku haisee pahalta.

viime vuonna puutarhuriksi.

ta. Paras neuvoni onkin: kokeile vähi-

11.

Talvetan kasvit lisävalojen turvin piSÄÄTELE KASVUTAPAA JA KORKEUTTA leikkaamalla. Osa harras-

tajista suosii tiivistä ja pensasmaista kasvutapaa, osa taas korkeaa ja runkomaista.
Myös lajike vaikuttaa kasvutapaan. Osa pelargoneista haaroittuu heikosti ahkerasta latvomisesta huolimatta.
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VALITSE istutukseen läpäi-

kuten esimerkiksi kukkamulta, kesto-

ISTUTA TAIMI HALKAISI-

tuhlaamasta energiaa pois leikattavaan kas-

9.

saviruukussa. Jos kukinta jää siinä vai-

ruukun pohjalla. Se innostaa taimen

14.
Salaojitus ruukunpaloilla on
vanha konsti. Se
auttaa pitämään
mullan sopivan
kosteana.

KUJA. Pelargoni on söpö

suksi, kokeile muoviruukkua. Osa har-

toon käyttämät juurikarvat.

TUO VARASTOSSA TALVEHTINEET

KOKEILE ERILAISIA RUUK-

VIILTELE JUURISTOA VEIT-

sevat kasvin veden- ja ravinteidenot-

Kohti kevättä

15.

Kotipuutarha 2/2017

Vanha kotimainen maatiaispelargoni ’Tuopanjoki’ kasvaa rehevästi ja voi
täyttää koko
ikkunapaikan.

Pelargoni on oloihimme huonosti

ten huonoa vaihtoehtoa.”

hamökissä, jonka lämpötilan pidän

Rinkin Puutarhalla Huhtamossa, Loi-

puhaltimella +5–10 asteessa. Puhallin

maan ja Huittisten rajalla pidetään

kierrättää ja kuivattaa ilmaa, joten jou-

2.4.2017 pelargonipäivä, jonne harras-

dun kastelemaan pelargoneja useita

tajat saavat tulla vaihtamaan ja myy-

kertoja talvella. Hyvästä ilmankierros-

mään pistokkaita. rinkinpuutarha.fi

Puutarhuri Tiina Niittynen perusti miehensä kanssa Rinkin
puutarhan kaksi
vuotta sitten. Tiina
pitää Pelargonitaivas-blogia ja on viime vuoden lopussa
perustetun Pelargoniyhdistyksen perustajajäsen.
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Niukasti vettä, tuhdisti voimaa

19.

ANNA MULLAN KUIVAHTAA kevyesti kastelujen välillä. Liiallinen kas-

telu on talvituhojen ohella yleisin syy taimitappioihin. Älä kuitenkaan kiduta taimia kuivuudella
paahteisella ikkunalla ja kuumana ja tuulisena
päivänä. Pikkuruisessa saviruukussa kasvavat
taimet voivat vaatia kastelua jopa pari kertaa
päivässä.

20.

TUNNISTA LIIALLISEN JA NIUKAN KASTELUN MERKIT. Pitkään

jatkuva vähäinen kastelu hidastaa kasvua ja
ruskettaa alalehtiä. Kuivuus saattaa myös innostaa kasvin runsaaseen kukintaan.
Mullan pääseminen rutikuivaksi näkyy harmahtavina ja lurpallaan olevina lehtinä. Kukat
lakastuvat ja alalehtiä ruskettuu. Pelargoni toipuu yleensä hyvin kuivuudesta. Annostele kui-

23.

tenkin vettä kohtuudella, sillä vedenpuutetta
seuraava tulva tuhoaa hiusjuuria.
Pitkäaikainen märkyys on vaikea tunnistaa,
joten juuristo ehtii vaurioitua helposti. Oireet
ovat samankaltaiset kuin kuivuudesta kärsivällä
kasvilla.
Äkillinen märkyys voi tuhota juuriston etenkin alhaisessa lämpötilassa. Jos lehdistö lerputtaa, kasvin voi usein pelastaa, jos juuripaakussa
näkyy valkoisia juuria.

21.

Sekoita ja kastele multaseos
paljussa. Mullan
on hyvä olla
kosteaa mutta ei
märkää. Tökkää
pistokkaat tiivistettyyn multaan
ja odota kasvun
ihmettä.

RAVITSE KASVIA kasvuvoimak-

22. Nuppujen poisto säästää voimia

kuuden, ajankohdan ja olosuhtei-

den mukaan. Aloita ja lopeta lannoitus vähitellen. Anna ravinnetta mieluummin
jokaisella kastelukerralla vähän

RAKSI NUPUT POIS pelargonin pistokkaista, sillä kukintaan

kuin harvoin ja runsaasti. Valitse

virittävät hormonit heikentävät juurtumista. Nuput on hyvä

yleisravinne tai kukkiville kas-

poistaa myös juurtuneista pikkutaimista. Pienen taimen

veille tarkoitettu ravinne. Pelar-

yhteyttämisteho on heikko, joten se joutuu tuhlaamaan

gonille on myös saatavana niille

ison osan energiastaan kukkien kasvattamiseen. Se hei-

räätälöityjä erikoislannoitteita, kuten

kentää versojen ja juurien kasvua.
Pelargonit alkavat valmistautua talveen syyskuun puo-

Neudorffin Bio-Trissol ja Giva-pelargonilannoi-

Hyvin juurtuneen pistokkaan juuripaakku on
napakka ja pysyy hyvin koossa. Tässä vaiheessa taimen voi istuttaa hitusen aiempaa
isompaan ruukkuun.

Uusia pelargoneja pistokkaista

A Leikkaa pistokas vahvasta ja
hyvässä kasvussa olevasta, mieluiten kukkimattomasta emokasvista. Silloin myös pistokkaalla on elinvoimaa ja se jaksaa
juurtua ja lähteä kasvuun.
B Katkaise juurrutettava versonpätkä veitsellä heti nivelen
alapuolelta, sillä juuret kasvavat
nivelen kohdalta. Pistokkaassa
on hyvä olla kasvupiste ja kaksi
niveltä, joista toinen uppoaa
multaan ja toinen jää mullan
pinnan tuntumaan. Siroilla lajikkeilla nivelvälejä on useita. Pois-

ta pistokkaasta nuput, lehtihankojen korvakkeet ja alalehdet,
jolloin siihen jää 2–3 ylälehteä.
Leikkaa suurista lehdistä osa
pois. Jos juurrutat pistokkaan
vedessä, voit jättää siihen useita
lehtiä. Jos taas lajike on kirjavalehtinen, poista kokonaan valkoiset ja keltaiset lehdet ja leikkaa yksittäisistä lehdistä vaaleat
alueet.
C Valitse juurruttamiseen vähäravinteinen, ilmava ja läpäisevä
multa, kuten taimi- tai kylvömulta. Jos käytät kukka- tai

Salakavala bakteeriäkämä

24.

BAKTEERIÄKÄMÄN AIHEUTTAA

kehity, mutta versot voivat näyttää tötterömäisiltä.

Rhodococcus fascians -bakteeri,

Bakteerin aiheuttama kasvu voi myös muistuttaa

joka voi lymytä kasvin solukoissa vuoden päivät

normaalia versontaa tai juurivesoja, jotka ovat

ilman merkkejä taudista. Oireet voivat ilmestyä

tavallisia tuoksupelargoneilla. Edellä kuvatut oi-

pistokastaimeen tai vanhaan kasviin. Kerran

reet voivat myös puuttua. Jos kasvi näyttää voipu-

te. Osa harrastajista luottaa hyötykasveille

livälin tienoilla. Silloin kehittyvät nuput kannattaa poistaa,

sairastuttuaan kasvi ei parane koskaan täysin.

neelta, syynä voi olla bakteeritauti joka kuluttaa

tarkoitettuun ravinteeseen, kuten esimerkiksi

jotta kasvi saa kerättyä voimia talven varalle.

Vaikka pelargoni näyttäisi terveeltä, se voi tar-

kasvin voimia mutta ei tapa sitä.

tuttaa muita kasveja.

26.

Joskus pelargonit alkavat muodostaa nuppuja myös

tomaattilannoitteeseen. Se sisältää runsaasti
kukintaa edesauttavaa kaliumia. Osa taas

talvella vähässä valossa. Niukka valo riittää vain olematto-

edistää keväällä versokasvua kananlannalla,

maan yhteyttämiseen, joten kukinta kuluttaa kasvin vara-

jotta taimi kasvattaa tuuhean lehdistön ennen

ravintoa. Voimat ovat tarpeen keväällä, kun on aika lähteä

kukintaa. Typpipitoinen lannoitus on eduksi

kasvuun. Etenkin pieni kasvi kuten miniatyyripelargoni

kukkakaalimainen rykelmä varren tyvellä. Pisto-

kasvin solukoissa ja leviää mullan, veden, työvä-

myös, jos haluat kasvattaa esimerkiksi Plati-

nääntyy herkästi, sillä sen kukinnot ovat valtavia suh-

kastaimilla röpelöistä solukkoa voi myös nousta

lineiden ja käsien välityksellä. Ole huolellinen.

num-lajikkeen korkeaksi ja reheväksi pilariksi.

teutettuna lehdistöön.

mullasta.

Pidä jokainen kasvi omalla alustallaan. Käytä

Käytitpä mitä tahansa lannoitetta, valitse ainakin toisinaan tuote, joka sisältää hivenravinteita, kuten magnesiumia, booria, mangaania,
sinkkiä ja kuparia.
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Kukkavarret
kannattaa poistaa varhain kukkaan virittyvistä
pistokkaista.

Nuput on syytä poistaa myös yksilöistä, jotka voivat huo-

puutarhamultaa, kuohkeuta sitä
esimerkiksi perliitillä, kevytsoralla tai hiekalla.
D Työnnä pistokas kosteaan
multaan, tikulla tehtyyn reikään
ja tiivistä painelemalla. Kastele
päältä vain ensimmäisen kerran,
ja kaada jatkossa vesi aluslautaselle. Anna mullan kuivahtaa
kevyesti kastelujen välillä. Juurruta pistokas mieluiten +20 asteessa poissa suorasta auringonvalosta. Alalämpö edistää juurtumista. Älä peitä pistokkaita muovihupulla äläkä sumuttele.

25.

TUNNISTA OIREET. Näkyvin oire on

TORJU VITSAUS. Ennaltaehkäisy

on ainut tapa torjua tautia, sillä bakteeri säilyy

Bakteeri voi aiheuttaa myös tiheää versontaa

puhtaita työvälineitä ja pese kädet usein. Hävitä

nosti sekä lähes lehdettömistä kasveista. Kukinta voi kieliä

tyveltä, jolloin versojen lehdet ovat epämuodostu-

sairaat kasvit. Leikkaa pistokkaat pitkäksi kasva-

heikenneestä elinvoimasta. Tällöin pelakuu pyrkii kasvatta-

neita ja yläosastaan usein sydämen muotoisia.

neen taimen latvasta. Se saattaa pienentää tau-

maan siemeniä säilyäkseen huonojen olosuhteiden yli.

Kukkakaalimaista muodostelmaa ei välttämättä

tiriskiä. Hoida terveet kasvit aina ensimmäiseksi.

Röpelöinen muodostelma kasvin
tyvellä kertoo
bakteeritaudista.
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Amma
ttila
vinkit isen

Anu Ranta on
Hyötykasviyhdistyksen eläkkeellä
oleva toiminnanjohtaja, joka rakastaa tuoksupelargoneja ja vanhoja perinnelajikkeita.

28. ”Tuoksupelargonit ovat sitkeitä”
”Tuoksupelargoni on helppo hoidokki kodin ikkunalla. Se tarvitsee valoa, mutta ei pidä paahteesta. Itä- tai länsi-ikkuna
ovat kasville parhaat. Jotkut lajit ja lajikkeet viihtyvät hyvin
myös puolivarjossa.
Tuoksupelargonien talvetus ikkunalaudalla on helpompaa
kuin muiden pelargonien, ei kuitenkaan täysillä paahtavan
lämpöpatterin yllä.
Lisävaloa on syytä järjestää etenkin tammi- ja helmikuussa.
Pelargonit kasvavat talvellakin, ja vähässä valossa niistä tulee
honteloita ja kurjannäköisiä. Vettä on annettava riittävästi ja
säännöllisesti – liika kuivuminen heikentää talvesta selviytyteen merileväliuosta ja suihkuttanut lehdistöä silloin tällöin
haalealla vedellä.
Yleensä tuoksupelargonit ovat sitkeitä sissejä. Kevättalvella
leikkaus ja mullanvaihto innostaa ne uuteen kukoistukseen.

Sitä himoitumpi mitä vanhempi ja erikoisempi

HISTORIALLISIA PELARGONEJA

VANHOJA PERINNELAJIKKEITA SUOMESTA JA MUUALTA

1 ’Madame Salleron’ Vanhan

3 ’Wilhelm Langguth’ Harras-

5 ’Irja’ Karmiininpunainen ruu-

talana ja tuuheana pitäminen vaa-

ranskalaisen lajikkeen koristear-

tajien parissa suosittu lajike on

sunnuppupelargoni on kotoisin

tii ahkeraa latvontaa. Lajike on

vo on täysin lehdistön varassa.

peräisin 1800-luvun lopun Sak-

Karjalasta. Se on nimetty alkupe-

nimetty löytöpaikkakunnan mu-

Lajike ei kuki, mutta se saattaa

sasta. Kestävä moniin muihin

räisen omistajansa mukaan. Lajike

kaan.

kasvattaa kukkivan, muusta kas-

kirjavalehtisiin lajikkeisiin verrat-

kasvaa korkeaksi.

8 ’Nimismies’ Vanha, tunnettu

vista poikkeavan verson eli spor-

tuna.

6 ’Jurmala’ Reheväkasvuinen ja

lajike on kotoisin Vepsästä. Erikoi-

tin.

4 ’Distinction’ Pyöreä, aaltoile-

kookas pelargoni on löydetty Lat-

suutena kukkien värivaihtelu, jo-

2 ’Miss Burdett-Coutts’ Sävä-

vareunainen lehti tekee lajik-

vian Jurmalasta. Lajike tunnetaan

hon vaikuttaa valon määrä. Vähäs-

kän oranssi lajike on peräisin

keesta helposti tunnistettavan.

harrastajien parissa myös nimellä

sä valossa kukat ovat lähes valkoi-

viktoriaanisen ajan Englannista.

Lajike on pystykasvuinen ja pie-

”Jurmalan Kahvila”.

sia ja runsaassa valossa vaalean

Etenkin nuoria lehtiä koristaa

nikokoinen. Peräisin 1800-luvul-

7 ’Tuopanjoki’ Hennon vaalean-

aniliininpunaisia.

tummanpunainen vyöhyke.

ta.

punainen lajike kasvaa isoksi. Ma-
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Jutun kuvauspaikka on Rinkin puutarha, asiantuntijana puutarhuri Tiina Niittynen

27.

mistä. Olen saanut hyviä tuloksia, kun olen lisännyt kasteluve-

Minua kiehtoo tuoksupelargonien kulttuurihistoria, kuten
kasvien saapuminen Eurooppaan ja Pohjolaan. Joitakin tuoksupelargoneja on myös käytetty erilaisiin hyötytarkoituksiin,
kuten kansanlääkintään, huoneilman puhdistukseen ja hillojen
mausteeksi.”

ERIKOISLAJIKKEITA
1 ’Lara Marjorie’ Kasvattaa kookkaita

nen sormipelargoni, jolla on vaaleanvih-

erikoisia kukintoja, mutta vain vähän.

reät, syvään liuskoittuneet lehdet.

Lajike kuuluu Zonartic-lajikkeisiin eli on

3 ’Susan Payne’ Kukkien väri vaihtelee

vyöhykepelargonin ja Pelargonium arti-

roosasta valkoiseen. 80-luvun lopussa

culatum -lajin risteymä. Lajiketta pide-

jalostettu kääpiökokoinen lajike on

tään pelargonien kuningattarena.

luonnostaan tuuheakasvuinen.

2 ’Good Vibrations’ Mansikanpunai-

Tuoksupelargonit
vasemmalta: Pelargonium x fragrans,
’Graveolens’ (Dr.
Westerlund) ja
’Concolor Lace’.
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