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Uusi kasvukausi
Valmistautuminen kasvukauteen

Kevätaurinko kutittaa jo kummasti viherpeukalon sormia puutarhatöihin. Ennen varsinaista kasvukauden alkua voimmekin jo tehdä paljon puutarhamme
hyväksi, vaikka ulkona onkin toista metriä paksuja lumikinoksia. Tässä muutamia vinkkejä, kun valmistaudumme kasvukauteen.
Taimikasvatus
Esikasvatettavien vihannesten ja koristekasvien taimikasvatuskausi on alkanut kylvöillä ja maaliskuu onkin kylvämisen kiireintä aikaa. Suunnittelu on
kylvöissäkin jo puolet työstä. Ennakolta mietityt kasvilajit ja siemenvarastojen täydennykset pitävät viherpeukalon aikataulussa.
Kylvömullaksi kannattaa hankkia puhdasta multaa tai turvetta, joka on kevyesti lannoitettu ja kalkittu. Kylvön voi tehdä joko laakeaan kylvölavaan tai
–ruukkuun. Kasvualustaksi laitettava multa painellaan tasaisesti astiaan ja ennen kylvöä pintaa vielä hieman tiivistetään. Tässä vaiheessa kannattaa
kasvualusta myös kastella hyvin. Kylvö tehdään kasvilajin tarpeiden mukaan. Yleissääntönä on, että siemen kylvetään 1 x siemen koon syvyyteen. Pienten
siemenien kylvössä apuvälineenä voidaan käyttää maustesirotinta ja siementen sekaan kannattaa sekoittaa vielä hieman hiekkaa. Näin vältetään liian tiheä
kylvös ja samalla myös säästetään siemenkustannuksissa. Pienet siemenet kylvetään sirottimella kasvualustan päälle ja siementen päälle ripotellaan
tasaisesti siementen paksuudelta joko hienoa hiekkaa tai turvetta. Ruukkuihin suoraan kylvettävät suuremmat siemenet (2-3 siementä/ruukku) painetaan
kasvumultaan ja peitetään tiivistämällä multa siemenen ympärille. Tämän jälkeen itämisen kannalta tärkeimmät tekijät ovat kosteus, lämpötila, happi ja
joillekin kasvilajeille myös valo. Siementen itäminen tapahtuu parhaiten suurimalla osalla kasvilajeista 20-25 asteessa. Heti taimettumisen jälkeen
kasvilavat tai –ruukut siirretään valoisaan paikkaan. Kasvilavoissa olevat kylvökset pitää koulia eli taimet istutetaan suurempiin astioihin 1-2 kpl/ruukku.
Kouliminen tulisi tehdä heti, kun sirkkalehtien jälkeen on ilmestynyt ensimmäiset kasvulehdet. Ruukuissa taimettuneet taimet katsastetaan läpi ja
huonoimmat taimet poistetaan, jolloin taimia jää 1-2 kpl/ruukku. Nyt aloitetaan myös taimien kunnollinen lannoitus esimerkiksi Puutarhan
Täyslannoksella. Ennen ulos istutusta taimet myös totutetaan ulkoilmaan eli karaistaan pitämällä niitä lämpiminä päivinä ulkona ja siirtämällä ne taas yöksi
sisälle. Ennen varsinaista istutusta huolehditaan siitä, että kasvien paakut ovat tarpeeksi kosteita, jolloin taimi kestää istutuksen aiheuttaman stressin
paremmin.
Leikkaukset
Maalis- ja huhtikuu ovat pensaiden ja hedelmäpuiden hyvää leikkausaikaa. Leikkauksia voidaan tehdä niin pitkään, kun kasvit ovat lepotilassa.
Tuholaiset
Huhtikuulta saakka kannattaa tarkkailla mustaherukan silmuja. Jos siellä näkyy suuria pallomaisia silmuja, niissä on luultavasti äkämäpunkkia. Tällaiset
silmut poistetaan pensaasta ja poltetaan punkin leviämisen estämiseksi. Omenapuilta voi etsiä omenakempin keltaisia ja soikeita munia kääpiöoksien ja
silmujen lähettyviltä. Myös hedelmäpuupunkin pyöreät ja punaiset talvimunat sijaitsevat oksahangoissa ja silmujen tyvellä. Jos talvehtivia munia löytyy
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paljon voidaan puut ruiskuttaa mineraaliöljyllä.
Suojaukset
Nuoret havupuut- ja pensaat kannattaa suojata niille vahingolliselta kevätauringolta. Suojaksi voi kääräistä vaikkapa vaalean harson tai säkkikankaan.
Kevätaurinko lämmittää havuja ja käynnistää niissä haihtumisen. Kasvit eivät kuitenkaan saa vettä vielä jäässä olevasta maasta. Kuivaminen näkyy
kellastuvina neulasina. Samoin kannattaa suojata lumen alta paljastuvat ikivihreät pensaat ja perennatkin. Pensaista esimerkkinä alppiruusu, joka voi
kuivumisen seurauksena ruskettaa kaikki lehtensä ja jopa kuolla. Heti, kun routa on sulanut maasta suojat poistetaan ja kasvit päästetään yhteyttämään
täydellä teholla.
Viherkasvit
Nyt on oivallista aikaa viherpeukalon päästä multaan käsiksi viherkasvien kautta. Valo on jo lisääntynyt niin paljon, että viherkasvit alkavat kasvattaa uutta
versoa. Se on merkki mullanvaihdon aloituksesta. Niille viherkasveille, joille ruukku on käynyt liian pieneksi juurimassan täytettyä koko ruukun, aloitetaan
kasvualustan ja ruukun vaihto. Niille kasveille, joilla on ruukussa vielä kasvutilaa riittää mullan vaihto. Osa kasveista tarvitsee uutta multaa joka vuosi, osa
voi kasvaa samassa mullassa parikin vuotta ja osalle riittää uuden multakerroksen lisääminen entisen kasvualustan päälle. Mullan vaihdon yhteydessä on
oiva hetki myös jakaa kasveja ja siten lisätä viherkasvien määrää. Koska eri kasvilajit reagoivat eri tavalla myös jakamiseen, kannattaa aina tarkastaa
viherkasvioppaasta kasvilajikohtaiset ohjeet mullan vaihdosta, jakamisesta ja myös pistokkaiden otosta.
Työkalut ja -koneet
Ennen kiireisen kasvukauden alkua kannattaa huoltaa myös pihalla käytettävät työkoneet (ruohon- ja siimaleikkurit, jyrsimet jne.). Jos itsellä ei siihen riitä
ammattitaito, Kainuussakin löytyy hyviä huoltoliikkeitä. Uusien työkoneiden huolto kannattaa aina teetättää alan ammattilaisella jo takuunkin vuoksi.
Työkalut kannattaa tarkistaa läpi ja teroitusta kaipaavat teroittaa.
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