teksti Outi Tynys
kuvat Teija Tuisku

Hyvä keväthoito palkitsee

1.

Villin niityn
kaunotar!

KASTELE NARSISSEJA KUIVANA keväänä
ja alkukesänä. Narsissi hyötyy tasaisesta

kosteudesta kasvun alkamisesta kukinnan loppuun. Lajeilla on kuitenkin eroa: tasetit ja vir-

Pienessä puutarhassa kuihtuneiden kukkien
poistaminen on vähäinen vaiva.

vanarsissit kaipaavat kasvun aikana runsaasti
vettä, lehtien kuihduttua taas kuivaa kautta tulppaanien tapaan. Tähti-, kelta- ja valkonarsissit
sen sijaan kesällä paahteinen ja kuiva paikka voi
saada taantumaan.

4.

POISTA KUIHTUNEET KUKAT, jottei
sipuli syyttä suotta tuhlaa voimiaan pulHelsinkiläisen Annalan huvilan niityllä
kasvaa vanhoja narsisseja. Harva istutus
viivästyttää jakamistarvetta.

lean siemenkodan kasvattamiseen. Vain harvat
narsissit tuottavat itäviä siemeniä. Kylvöstä kukintaan kuluu aikaa vähintään viisi vuotta.

5.

7.

ANNA LEHDISTÖN LAKASTUA kukinnan
jälkeen. Lehtien rullaaminen sykeröksi tai

letittäminen taittaa ne. Löyhässä palmikossakin
lehdet joutuvat varjoon ja näivettyvät. Huomioi

NÄIN PIDENNÄT JAKAMISVÄLIÄ

jo istutuspaikan valinnassa, että narsissien leh-

→ Valitse vähän jalostettuja lajikkeita. Valko- ja keltanarsissit pärjäävät pitkään

det säilyvät vehreinä heinäkuulle.

ilman hoitoa. Mitä suurikokoisempi ja pidemmälle jalostettu lajike on, sitä use-

    vinkkiä
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Jaa narsissipehkot ajoissa

Kevät tuo
narsissit
Useimmat narsissit ovat
helppohoitoisia ja sitkeitä,
kunhan huomioit muutaman
asian niiden hoidossa.
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Orkideanarsissi ’Thalia’

6.

→ Narsissin sipuleita on myynnissä kahta tyyppiä: pyöreitä ja tytärsipulin kasvattaneita sipuleita. Jos haluat lisätä sipuleita nopeasti, valitse jälkimmäisiä. Isot

MITÄ PAREMMIN NARSISSIT VIIHTYVÄT,

tytärsipulit voi irrottaa jo istutusvaiheessa ja istuttaa maahan. Jos taas haluat

sitä runsaammin ne jakautuvat eli kasvat-

viivästyttää sipulien jakamistarvetta, valitse pyöreitä sipuleita.

tavat tytärsipuleita. Tavalliset tähti- ja torvinar-

→ Istuta sipulit harvaan, jotta niillä on tilaa kasvattaa sivusipuleita. Isojen sipulei-

sissit hyötyvät jakamisesta 4–6 vuoden välein.

den istutusvälin on hyvä olla 30 senttiä.
→ Istuta tarpeeksi syvään. Monilla sipulikasveilla istuttaminen tavallista syvem-

2.

pään viivästyttää sipulien jakaantumista, ja tapa saattaa toimia myös narsissien
LANNOITUSTARVE RIIPPUU kasvupai-

kohdalla.

kasta ja narsissilajista. Uudet kerrannaiset

→ Valitse puolivarjoinen kasvupaikka, mikä voi viivästyttää maasta nostamista
1–3 vuodella.

lajikkeet vaativat enemmän voimaa kuin vanhat
ja pienikukkaiset. Riittävä ravinteidensaanti näkyy kuitenkin kaikilla sorteilla runsaana kukintana ja sipulien uutterana jakautumisena.
Ravitse narsisseja esimerkiksi kastelulannoitteella, sipulikukkien ravinteella tai kananlantarakeilla. Veden mukana annetut ravinteet kulkeu-

8.

tuvat ajoissa juuriston ulottuville. Sen sijaan pintaan jätetyt rakeet päätyvät juuristoalueelle vasta lehtien kuihduttua, jos kevät ja alkukesä ovat

3.

KUN KERÄÄT KUKKIA, jätä lehdistö keräämään voimaa. Näin sipuli kukkii seu-

raavana keväänä kauniisti.

SEURAA KUKINTAA. Kukkien koon pieneneminen tai määrän väheneminen on

ensimmäinen merkki sipulien ahtaudesta.

kuivia.

’Mrs Langtry’ kuuluu pitkätorvisiin erikoisuuksiin. Lajike on
tunnettu jo 1860-luvulla.
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ammin se vaatii nostamista maasta.

Kukkimattomuus kielii
jakamisen tarpeesta.

9.

SUJAUTA HANSKAT KÄTEEN aina, kun
käsittelet sipuleita. Narsissit ovat myrkyl-

lisiä. Tämän lisäksi myytäviä sipuleita käsitellään
torjunta-aineilla.

Keltanarsissi
’Mount Hood’
Kotipuutarha 3/2017
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attiAmmsen
lai ki
vink

12.

”Toukokuu
on varsinainen narsissikuukausi.”

EDELLINEN KESÄ JA SYKSY VAIKUTTAVAT KUKINTAAN
”Viime keväänä narsissit kukkivat monin

en viihtymiseen. Perinteiset kelta- ja tähti-

paikoin huonosti. Syytä voi etsiä kesästä

narsissit eivät juurikaan moiti märkää kesää,

2016, joka oli monin paikoin märkä ja syksy

mutta tasetit, nunnannarsissit ja syklaami-

sitä vastoin kuivanpuoleinen. Se on yleensä

narsissit eivät pidä siitä lainkaan.

sipulikasveille huono yhdistelmä. Kesällä

Ylhäällä vihkotasetti ’Bridal Crown’,
vasemmalla alhaalla tähtinarsissi
’Pink Charm’ ja oikealla
orkideanarsissi ’Thalia’.

Sipuli kerää lehdistön avulla varastoja, joi-

lehtien lakastuttua, lepokauden aikana, olisi

den avulla se seuraavana keväänä kukkii.

hyvä olla melko kuivaa. Syksyllä taas koste-

Jos edellisenä vuonna on kituliaat lehdet, ei

us edistää juurtumista, ja toissa syksynä

seuraavana vuonna yleensä ole odotettavis-

paikoin vähäiset sateet ovat saattaneet olla

sa hyvää kukintaa. Mutta voi kyllä käydä

etenkin uusien istutusten juurtumiselle hai-

niinkin, että ensimmäisenä vuonna lehdet

taksi. Toisin paikoin narsissit taas kärsivät

ovat pienet, seuraavana jo paremmat, ja sit-

runsaista syyssateista.

ten kolmantena vuonna saadaan jo hyvä ku-

Jos talvi on märkä ja vähäluminen, monille

kintakin. Jos narsissin sipuleista ei nouse

sipulikukille tulee talvivaurioita. Samoin kuin

pinnalle mitään, tarkoittaa se yleensä, että

perennoille, sipulikukillekin hankalimpia ovat

sipulit ovat kuolleet talven aikana.’’

ne talvet, kun maa on hyvin märkä ja kovat

10.

pakkaset iskevät ennen lumen tuloa.

Anu Riikonen, MMT, puutarha-agronomi,

Kesän olosuhteetkin vaikuttavat narsissi-

Helsingin yliopisto

13.

jo selvästi lakastuneita. Tällöin sipulit on helppo

NARSISSIJUHLAA HUHTIKUULTA KESÄKUULLE

löytää mullasta. Lisäksi narsissi alkaa kasvattaa

LUVASSA ON KOLMEN KUUKAUDEN show. Ensimmäiset narsissit kukkivat

uutta juuristoa pian lehtien kuihtumisen jälkeen.

pian roudan sulamisen jälkeen. Toukokuu on varsinainen narsissikuukausi ja

Polkaise lapio narsissipehkon viereen ja kampea

vielä kesäkuussa puutarhassa saa nauttia narsissien kukinnasta, kun valit-

sipulit varovasti maasta. Syvällä maassa olevat

see lajikkeen myöhäisten narsissien ryhmästä.

Isotorvinen
keltanarsissi
’Carlton’

tyvilevy terävällä veitsellä, jotta molemmat sipulit

pystyt istuttamaan sipulit vasta syksyllä, puhdista ne mullasta ja kuivata ilmavassa paikassa.

PULLEAT SIVUSIPULIT KUKKIVAT
yleensä jo seuraavana keväänä, litteät

kasvattavat pelkkiä lehtiä. Istuta pienet sipulit
esimerkiksi kasvimaan laitaan kasvamaan kokoa.

Pienitorviset

Kerrannaiset

’Tete a Tete’

matala

11.

Syklaaminarsissit

Kastele kunnolla, vaikka maa olisi kosteaa. Jos

Virvanarsissit

D. Istuta sipulit saman tien takaisin maahan.

keskikorkea

säilyvät ehjänä ja pystyvät jatkamaan kasvuaan.

Orkideanarsissit

pelkästään tyvilevystä eli sipulin pohjasta. Leikkaa

Perhosnarsissit

C. Irrota sivusipulit, jotka ovat emosipulissa kiinni

Isotorvinarsissit

sipulin kuoren suojissa, jätä se kasvamaan kokoa.

Torvinarsissit

B. Jaottele sipulit. Jos sivusipuli on vielä emo-

Tähtinarsissit

sipulit kompostiin.

Tasetti- eli sarjanarsissit

vitaudeille tien sipuliin, joten nakkaa vioittuneet

⊲

sipulit vaurioituvat helposti. Kolhut avaavat kas-

Valkonarsissit

A. Nosta sipulit maasta kesällä, kun lehdet ovat

Nunnanarsissit

SIPULIEN JAKAMISEN ABC

Jos istutat sipulit lopulliseen kasvupaikkaan,
asettele ne yhtä tiheään kuin kookkaat sipulit.
Luonnollisen lopputuloksen saat, kun asettelet
isoimmat sipulit ryhmän keskelle ja pienimmät
istutuksen reunoille.
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aikainen
Huhtikuu

keskiaikainen

keskimyöhäinen

myöhäinen

⊲

Lähde: Kotipuutarha
3/2014 s. 85. Narcissus
– Suuren suvun
sitkistelijät, Ella Räty
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Vältä ongelmat

Sipulin keskellä kellertävänä erottuu kukka-aihe.

19.

ANNA SIPULEILLE KASVUTILAA. Noudata suositeltua istutustiheyttä, joka vaihtelee narsisseilla sipulin

koon mukaan 15–30 senttiin. Tätä harvempaan voi istuttaa,
mutta ei tiheämpään. Kun sipulit ovat kunnolla irti toisistaan,
taudit eivät pääse leviämään talven aikana sipulista toiseen.

20.

VARO MÄRKYYTTÄ. Paras keino parantaa arimpien narsissien talvenkestävyyttä on satsata kasvu-

paikan kuivatukseen rakentamalla esimerkiksi kohopenkkejä.

Satsaa istutukseen

14.

Narsissit ovat terveitä kasveja, joten sipulien mätäneminen ja
homehtuminen johtuvat yleensä kasvupaikan ongelmista. Sen

ISTUTA SIPULIT aurinkoiseen

sijaan talvisuojauksesta ei ole yleensä narsissille juuri apua,

tai puolivarjoisaan paikkaan. Kun

sillä märkyys on suurempi ongelma kuin kylmyys. Narsisseille

lehdistö saa runsaasti valoa, narsissit jaksa-

suojauksesta ei kuitenkaan ole yleensä haittaakaan toisin kuin

vat kukkia hienosti. Esimerkiksi omenapui-

myyrille maistuvilla sipulikasveilla. Erikoissipulikasvien harras-

den alustalla on narsissille mieluisat olot.

tajat kasvattavat arimpia kasvejaan jopa viljelylavoissa, joissa

15.

katelasit suojaavat sipuleita keskikesällä kuivan levon aikana
ODOTA SYKSYLLÄ maan jääh-

ja talven märillä säillä.

tymistä ennen istuttamista. Jos

21.

sipulit istuttaa elokuun puolella, pitkänä ja
lämpimänä syksynä lehdet alkavat työntyä esiin ja voivat kärsiä talvivaurioista.

ÄLÄ LAITA ISTUTUSKUOPPAAN kasvuturvetta,
puolikypsää kompostia tai palamatonta lantaa, jotka

lisäävät kasvitautien tuhoja. Kasvuturve puolestaan imee koste-

Sipulin pitää kuitenkin ehtiä juurtua jo syk-

utta, mikä altistaa sipulit myös talvituhoille.

syllä, jotta kukkavarret kehittyisivät ke-

22.

väällä normaalisti. Yleensä vain ensimmäisen vuoden kukinta kärsii myöhäisestä
istutuksesta.

16.

TARKKAILE narsissikärpäsen esiintymistä touko–
kesäkuussa. Kimalaista muistuttava hyönteinen on

12–14 millin kokoinen. Naaras munii alkukesällä lehdistön lakastuessa sipulien lähelle. Toukka kaivautuu sipuliin ja talveh-

KOSKA SÄÄTÄ EI VOI TIETÄÄ,

tii kotelona maassa. Jos narsisseissa näkyy kellastuneita lehtiä

Etelä-Suomessa on turvallisinta

ja sipuleissa vaaleita toukkia, ne kannattaa hävittää. Kärpäsen

jättää istutus syyskuun puolelle ja pohjoi-

tuhoja voi ehkäistä keväällä kuihtuvien lehtien nyhtämisellä,

sempanakin odotella, että maa alkaa kun-

sipulien multaamisella ja maanpinnan haraamisella. Tuholai-

nolla jäähtyä. Myöhään istutettujen sipu-

nen leviää sipulien mukana. Kun sipulit upottaa 45-asteiseen

leiden juurtumista voi auttaa kastelemalla
istutuspaikkaa lämpimällä vedellä.

17.

KAIVA KUNNON KUOPPA, sillä
narsissin juuristo ulottuu syvälle

maahan. Suurisipulisten sorttien sipulin

veteen muutamaksi tunniksi ennen istutusta, munat ja toukat

↑ Jos haluat viivästyttää sipulien jakamistarvetta,
valitse pyöreitä sipuleita.

tuhoutuvat.

23.

→ Huomio maan ravinteikkuus lannoitteen määrässä.
↓ Istuta vain terveet ja ehjät sipulit.
↘ Painele sipulit pehmeään multaan.

HÄVITÄ OITIS sairas tai epäilyttävä kasvi, jotta
mahdollinen kasvitauti ei pääse leviämään. Narsissit

ovat terveitä kasveja, joten sipulien mätäneminen ja homehtu-

pohjan tulee tulla 20–25 sentin syvyydes-

minen johtuvat yleensä kasvupaikan ongelmista. Sienitaudeis-

sä, pienikokoisten lajien, kuten syklaami-

ta narsisseilla esiintyy punahometta (Fusarium). Virukset aihe-

ja nunnannarssien, noin 10–15 sentissä.

uttavat lehtiin vaaleita, harmaita tai kellertäviä pitkittäisraitoja.

Raskaassa maassa istutussyvyydestä voi
vähentää muutaman sentin. Kevyessä
maassa sipulin voi vastaavasti upottaa
muutaman sentin edellä mainittuja mittoja syvempään.

18.

PEHMITÄ ISTUTUSKUOPAN
POHJA etenkin, kun istutat vaa-

teliaita lajeja. Muhevaa multaa olisi hyvä
olla yhteensä noin 40 sentin paksuudelta.
Jos maa on niukkaravinteista, sekoita multaan pitkävaikutteista ravinnetta, kuten
esimerkiksi kypsää kompostimultaa, sipulikukkien lannoitetta tai luujauhoa.
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Erikoissipulikasvien
harrastajat kasvattavat arimpia kasvejaan
jopa viljelylavoissa.”

Sairaalta näyttävä kasvi
on varminta hävittää.

Molemmissa kuvissa näkyy sienitautien vioitusta.
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Leena Aschanin suosikkilajike ’Fortissimo’-torvinarsissi on isokukkainen ja korkea. Gullön
kartanon narssissit ovat
kukkineet kymmenen
vuotta jakamatta.

24.

26.

KASVATA NARSISSINIITTY. Narsissit viihtyvät
myös nurmikossa, joka leikataan vasta noin

kuuden viikon kuluttua kukinnan loppumisesta. Kun versot
lakastuvat rauhassa, sipulit ehtivät kerätä vararavintoa.

25.

Ta
harr itava
asta
ja

Narsissiniityn haltija
”Narsissit on istutettu vuosina 2007–
2009 sekametsään ja koivikkoon. Istutuspaikkoja ei ole kunnostettu mitenkään. Levitimme vain sipulit noin 20
sentin välein ja lisäsimme niiden päälle noin 15 sentin kerroksen multaa.
Istutuksen jälkeen kylvimme paikalle
tavallista nurmikonsiementä. Niitämme heinän traktorilla heinäkuun alussa,
joskus vasta elokuun puolella. Silppu
saa jäädä paikalleen, sillä Kukkalaaksossa ei liikuta kesällä. Sipuleita ei ole
lannoitettu lainkaan, sillä ruohosilpun
antamat ravinteet riittävät narsisseille.
Tärkeintä narsissien viihtymiselle on,
ettei vesi jää seisomaan.”
Leena Aschan

NARSISSILAAKSON 30 000 SIPULIA. Tammisaarelaisen Gullön kartanon Kukkalaaksossa

kukkii noin 30 000 sipulia ja noin 20 lajiketta. Narsissit
asettuvat 500 metrin kävelyreitin varrelle. Kukinta kestää
parisen viikkoa ja on yleensä kauneimmillaan toukokuun
alkupuolella tai puolivälin tienoilla.
Ideana oli saada kukkivia kasveja, joita eivät syö myyrät,
jänikset ja peurat. Sipulit istutettiin metsään, jossa ne saavat kuihtua rauhassa poissa silmistä. Kaikki lajikkeet ovat
kukkineet metsässä kauniisti eikä istutuksia ole täydennetty vuosien mittaan.
Leena Aschanin suosikki on upea ’Fortissimo’-torvinarsissi, joka on isokukkainen ja korkea. Toinen mielilajike on
valkoinen ’Flower Record’ -tähtinarsissi, jonka olemus
muistuttaa vanhoja lajikkeita.
Kartanon maille on vapaa pääsy. www.gullo.fi

Jutun lähteinä: puutarha-agronomi Anu Riikosen haastattelu, Kotipuutarha-lehden arkisto, doradi.capsi.fi ja otokkatieto.fi
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Tähtinarsissi ’Tahiti’

Torvinarsissi ’Fortissimo’

