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Esikasvata 
Kylvä siemenet taimiruukkuihin sisällä. Kasvu 
lähtee hyvään vauhtiin ennen ulos istutusta.

aikaista  satoa

MONI KASVILAJI hyötyy 
lyhyestäkin esikasvatukses-
ta, koska sisällä lämpi-
mässä kasvit taimettuvat 
ja kehittyvät nopeammin 
kuin ulkona. Osa kasveista 
ei edes ehdi tuottaa satoa 
ilman esikasvatusta.

KÄYTÄ KYLVÖISSÄ aina 
puhtaita astioita ja uutta 
multaa. Moni kasvitauti 
leviää helposti likaisten vä-
lineiden tai vanhan mullan 
mukana. Täytä kylvöastia 
kevyesti tiivistäen, ja kostu-
ta multa ennen kylvöä. 

SUURIN OSA kasveista itää 
parhaiten pimeässä, joten 
peitä siemenet ohuella mul-
takerroksella. Pidä kylvök-
sen pinta tasaisen kosteana 
sumuttamalla. 

MUOVI TASAA kylvöksen 
päällä kosteutta, mutta 
muista puhkaista siihen pari 
ilmareikää ja poista se heti 
taimien noustua.  

Lisää viljely-vinkkejä Kotipuu-tarha-lehdessä ja Satoisa palstapuu-tarha -kirjassa, www.martat.fi  > Martan puoti.   

http://www.martat.fi/palvelut_ja_tuotteet/martan_puoti/


Esikasvata 
KOULI TIHEÄÄN kylvetyt taimet 
eli istuta ne harvempaan, kun 
ensimmäiset kasvulehdet ovat 
ilmaantuneet. Lokerikot ja taimi-
kennot ovat taimikasvatuksessa 
käteviä, koska niistä saat taimet 
irrotettua helposti juuria vahin-
goittamatta.

KUN TAIMET ovat juurtuneet 
koulinnan jälkeen, aloita lisälan-
noitus. 

LANNOITTAMISEEN soveltuvat 
joko kasteluveteen lisättävät nes-
temäiset ravinteet tai ruukkuun 
lisättävät lannoiterakeet. 

LUONNONMUKAISILLA Biolan-
raelannoittella voit antaa va-
rastolannoituksen, josta riittää 
ravinteita koko taimikasvatuksen 
ajaksi.  

LAITA LANNOITERAKEIDEN 
päälle ohut kerros multaa, jotta 
rakeiden haju ei houkuttele hyön-
teisiä. Luonnonlannoiterakeista 
liukenee ravinteita koko taimikas-
vatuksen ajan ja taimen kaste-
luun riittääkin pelkkä vesi.

aikaista  satoa

Luonnonmukainen 
ravinneliuostiiviste 
soveltuu myös 
syötävien kasvien 
lannoittamiseen. 
Annostele aina 
pakkauksen ohjeen 
mukaan!

Lannoita taimiaKaiva taimikasvatusruukun reunaan pohjaan asti ulottu-va kolo, ja annostele siihen lannoiterakeet. Puolen litran ruukkuun riittää 0,5 dl Biolan Luonnonlannoitetta tai Luon-nonlannoitetta Kasvimaalle.

http://www.biolan.fi/suomi/default3.asp?active_page_id=169
http://www.biolan.fi/suomi/default3.asp?active_page_id=188


Keittiötarha
Yrttejä, salaatteja, tomaattia ja kesä-
kurpitsaa voit kasvattaa myös ruukussa 
parvekkeella tai terassilla.

Ruukkuviljelyn vinkit!

• Rajallinen multatila tarvitsee 
laadukkaan kasvualustan. Vaihda 
kesäkukka- ja vihannesruukkuihin 
vuosittain uusi, ravinteikas multa. 

• Multa kuivuu ruukuissa helposti, 
siksi hyvä ruukkumulta sisältää 
kastelukiteitä, jotka varastoivat 
vettä. 

• Altakasteluruukut ja tippukaste-
lulaitteet helpottavat ruukkupuutar-
han hoitoa.

tilavassa ruukussa

Biolan Multa Kesä-kukille sisältää sekä kastelukiteitä että murskattua kevyt-soraa.

http://www.biolan.fi/suomi/default3.asp?active_page_id=173


Keittiötarha
tilavassa ruukussa

RUUKKUPUUTARHAN kasveja 
voit lannoittaa joko kasteluveteen 
lisättävillä tai multaan lisättävillä 
lannoitteilla. 

VARASTOLANNOITUS on helppo 
tapa huolehtia ruukkukasvien 
koko kesän ravinnetarpeesta. 
Varastolannoitukseen soveltuvat 
kaikki Biolanin rakeistetut lannoit-
teet, kuten Luonnonlannoite.  

TEE TAIMIEN VÄLIIN istututuk-
sen yhteydessä kuopat ja ripota 
niihin lannoitetta pieninä kasoina. 
Ylilannoituksen välttämiseksi on 
tärkeää, ettet sekoita lannoitetta 
koko multamäärään. Peitä lannoi-
terakeet lopuksi mullalla. Varas-
tolannoitteesta riittää ravinteita 
koko kasvukaudelle, joten käytä 
kasteluun pelkkää vettä.

TARVITTAVA lannoitemäärä 
vaihtelee kasvilajin mukaan. Paljon 
ravinteita kasvuunsa käyttävät 
vihannekset, kuten kurkku ja to-
maatti, tarvitsevat lannoitetta jopa 
1,5 l/taimi, kun taas yrteille riittää 
1 dl/taimi. 

Kasteluallas on Kasvusäkin lisävaruste. 
Se toimii vesivarastona ja helpottaa vi-
hannesviljelyä parvekkeella ja terassilla. 

Kasteluallas on Kasvusäkin lisävaruste. 

Luonnonlannoitteista 
ravinteita vapautuu 
vähitellen kasvien 
käyttöön. 

http://www.biolan.fi/suomi/default3.asp?active_page_id=672
http://www.biolan.fi/suomi/default3.asp?active_page_id=118


Tomaatti 
Valitse avomaalle tai piharuukkuun 
matala pensastomaatti ja kasvihuo-
neeseen tai parvekkeelle korkea 
runkotomaatti.

Tomaattiniksit!

• Tomaateista tulee laikuk-
kaita, jos kasvihuoneen tai 
lasitetun parvekkeen lämpö-
tila nousee liian korkeaksi. 
Tuuleta ahkerasti!
• Jos tomaatin latva syke-
röityy ja lehdet rullautuvat 
ja ovat tummanvihreitä, vä-
hennä lannoitusta ja nosta 
yölämpötilaa.
• Ohut latva ja vaaleat leh-
det kertovat liian heikosta 
kasvusta. Anna lisälannoi-
tusta ja laske yölämpötilaa.
• Katkaise runkotomaateista 
latva elokuun alkupuolella, 
niin ylimmätkin kukkatertut 
ehtivät kehittyä hedelmiksi.

on kesän herkku

Tomaatti kasvaa mainiosti myös 10–20 litran ruukussa tai ämpärissä.

http://www.biolan.fi/suomi/default3.asp?active_page_id=181


OSTA TAIMET valmiina tai kylvä 
siemenet maalis-huhtikuussa. 
Kun taimiin on kasvanut sirk-
kalehtien jälkeen varsinainen 
lehtipari, istuta ne yksittäin 
ruukkuihin niin, että sirkkalehdet 
jäävät mullan pinnalle. 

ISTUTA TAIMET kasvupaikal-
leen, kun ensimmäinen kuk-
katerttu on kehittynyt. Karaise 
taimet ulkoiluttamalla niitä viikon 
ajan muutaman tunnin kerrallaan 
suojaisassa paikassa. Käytä 
kasvualustana ravinteikasta, kal-
kittua multaa tai kasvusäkkejä. 

LANNOITA taimia viikoittain kas-
telun yhteydessä ja pidä multa 
tasaisen kosteana. Jos käytät 
Biolan-kasvusäkkiä tai annat 
varastolannoituksena Luonnon-
lannoitetta 1–1,5 litraa/taimi, et 
tarvitse lisälannoitusta. 

KASTELE tomaatteja aurinkoi-
sella säällä päivittäin.

TUE RUNKOTOMAATIT naruilla 
kasvihuoneen tai parvekkeen 
rakenteisiin. Pensastomaatin 
tueksi riittää keppi.

VARMISTA PÖLYTYS kasvihuo-
neessa tai lasitetulla parvekkeel-
la täristämällä tukinaruja. 

POISTA RUNKOTOMAATEISTA 
lehtihankoihin kasvavat sivu-
versot eli varkaat viikoittain. 
Harvenna niistä osa myös, jos 
pensastomaatti kasvaa liian 
tuuheaksi.

Basilika sopii hyvin tomaatin pariksi kasvihuo-
neeseen tai ruukkuun parvekkeelle.  Esikasva-
ta taimet sisällä ja vie ulos vasta, kun lämpöti-
la on öisinkin yli viisi astetta. Kylmässä lehdet 
helposti mustuvat.



Perunat
Voit saada satoa jo juhannuksena, 
jos istutat siemenperunat huhti–
toukokuun vaihteessa.

Voit saada satoa jo juhannuksena, 

ämpäristä

IDÄTÄ SIEMENPERUNAT va-
loisassa paikassa tai käytä jää-
kaapissa itäneitä. Istuta ne valoa 
läpäisemättömään ämpäriin, 
jonka pohjaan on porattu reikiä. 

SALAOJITA ÄMPÄRIN pohja 
kivillä tai karkealla soralla. Lisää 
multaa päälle noin 10 cm ja ase-
ta itänyt peruna varovasti sen 
pinnalle. Peitä peruna reilusti 
mullalla, mutta jätä ämpäriin 

1. Pese vastanostetut var-
haisperunat juuresharjal-
la puhtaiksi ja kuorettomiksi. 
Siirrä kylmään veteen odotta-
maan.
2. Kuumenna keitinvesi kie-
huvaksi. Lisää 1 tl suolaa/litra 
vettä sekä tilliä varsineen.
3. Lisää perunat kokojärjes-
tyksessä, isot ensin.
4. Tarkista, että vesi vain juuri 
ja juuri peittää perunat. Kei-
tä kevyesti poreillen 10–20 
minuuttia perunoiden koosta 
riippuen
5. Tarkista kypsyys ja valuta 
keitinvesi pois. Poista tillin-
varret.
6. Kun perunat ovat kuivat, li-
sää tuoretta tillisilppua ja nos-
ta tarjolle pöytään.

Ohje: www.martat.fi 

Keitä oikein! 

mullanlisäysvaraa. Lisää Biolan 
Luonnonlannoitetta 1dl/taimi. 
Kastele säännöllisesti.

KUN PERUNAN VARRET kasva-
vat, lisää multaa ämpäriin. Uudet 
mukulat kehittyvät lähelle mullan 
pintaa ja vihertyvät helposti 
saadessaan valoa. Jos halla 
uhkaa, peitä ämpäri tai nosta se 
yöksi sisään. Kastele, kun multa 
tuntuu kuivalta.

https://martat-fi.directo.fi/neuvot_arkeen/ruoka/reseptit/?x46480=181228694
http://www.biolan.fi/suomi/default3.asp?active_page_id=129


Saat kurkusta varmimmin satoa, jos 
käytät valmiita tai itse esi-

kasvatettuja taimia.

KASVATA KURKKU suojaisal-
la, lämpimällä paikalla ja ravin-
teikkaassa kasvualustassa. 

ISTUTA TAIMET ULOS vas-
ta, kun yöpakkaset ovat ohi ja 
maa tuntuu lämpimältä paljas-
ta ihoa vasten. Käytä Biolan 
Kasvusäkkiä tai lisää Luonnon-
lannoitetta 1–1,5 litraa/taimi.

KASTELE KURKKUA runsaas-
ti erityisesti, jos istutat sen 
ruukkuun. Rehevä lehdistö on 
tehokas haihduttaja. Lämpö-
harso tai kasvatustunneli ovat 
hyväksi avomaankurkulle.

KASVATA KURKUT ulkona tu-
kematta, mutta ohjaa ne par-
vekkeella naruun tai säleik-
köön kiipeämään.

MYYNNISSÄ ON kurkkula-
jikkkeita, jotka on kehitetty 
nimenomaan ruukkuviljelyyn. 
Jos kasvatat niitä lasitetul-
la parvekkeella, pölytä kukat 
esimerkiksi pehmeällä sivelti-
mellä.

Kurkku
Saat kurkusta varmimmin satoa, jos 

rakastaa lämpöä

Korjaa avomaankurkut heti pieninä, vain noin 5-15 sentin mittaisina.
Keitä oikein! 

http://www.biolan.fi/suomi/default3.asp?active_page_id=686


KYLVÄ KESÄKURPITSA ruukkuun tai Biolan 
Kasvusäkkiin toukokuun alkupuolella ja istuta 
se ulos kesäkuussa, kun yöhallojen vaara on 
ohi. Suojaa taimi lämpöharsolla. 

TAIMI TARVITSEE noin neliömetrin kasvutilaa. 
Kastele usein, mutta suoraan taimen juurelle, 
ei lehdille. Anna lisälannoitusta, jos lehtien väri 
vaalenee. .

KORJAA KESÄKURPITSAT tuorekäyttöön 
pieninä, 15 sentin mittaisina. Käytä isoiksi 
kasvaneet lämpimiin ruokiin ja säilöntään. 

Kesäkurpitsa sopii moneen: 
makeaan, suolaiseen, salaattiin 
ja säilöntään.

Kesäkurpitsa
on helppo ja maukas

Valitse ruukku-viljelyyn kesä-kurpitsalajike, joka kasvaa pensas-maisesti.

Kesäkurpitsakakku
2 munaa
2 dl sokeria
3 dl kuutioitua kesäkurpitsaa
3 dl vehnäjauhoja
1 tl kanelia
1 rkl kardemummaa
2 tl vaniljasokeria
2 tl leivinjauhetta
½ dl rouhittuja saksanpähkinöitä
1 ¼ dl juoksevaa margariinia

1. Voitele ja korppujauhota pit-
känomainen kakkuvuoka. 
2. Kuutioi kesäkurpitsa pieniksi 
kuutioiksi. 
3. Vatkaa munat ja sokeri vaah-
doksi. Lisää kesäkurpitsakuutiot 
muna-sokerivaahtoon. 
4. Sekoita kuivat aineet kes-
kenään ja sekoita vähin erin 
käännellen munavaahtoon. Lisää 
lopuksi juokseva margariini. 
4. Paista kakkua 175 asteisessa 
uunissa 50–60 minuuttia.
5. Anna kakun jäähtyä hiukan ja 
kumoa se.

Ohje: www.martat.fi 

https://martat-fi.directo.fi/neuvot_arkeen/ruoka/reseptit/?x46480=181228385
http://www.biolan.fi/suomi/default3.asp?active_page_id=125


• Kylvä herneet vasta kesä-
kuussa, kun maa on kunnolla 
lämmennyt. Liota siemeniä 
muutama tunti ja kylvä ne 3–5 
sentin välein. 
• Peitä kylvös harsolla, jotta 
maa pysyy kosteana eivätkä 
linnut pääse syömään siemeniä. 
Harso myös suojaa kasvustoa 
kukinnan aikana hernekääriäi-
seltä. Herne ei ravinteikkaassa 
mullassa kaipaa lisälannoitusta.
• Laita herneille jo taimivaihees-
sa tueksi esimerkiksi metalli-
verkko.
• Kokeile ruukussa myös 
herneen versojen kasvatusta. 
Kesän aikana voit saada niistä 
kolmekin satoa.

Käytä herneet lajista riippuen 
tuoreena, pakastettuna tai 
palkoineen.

Herneitä
Käytä herneet lajista riippuen 

popsimaan

Mikä herne?

SOKERIHERNE on makeimmil-
laan litteänä ennen herneiden 
pullistumista. Palot voi pakas-
taa.

SILPOHERNE syödään nuorena 
tuoreena. Pakasta täysikas-
vuiset. Varma viljeltävä myös 
Pohjois-Suomessa.

SILPOYDINHERNE on silpo-
hernettä makeampi. Napostele 
tuoreena tai pakasta. Ei sovi 
kuivattavaksi.

TAITTOYDINHERNE on herkul-
linen litteinä palkoina salaa-
teissa. Pulleat herneet sopivat 
myös naposteltaviksi. Pitkä 
korjuuaika. 



LEHTISALAATTIA ON helppo 
kasvattaa aurinkoisella parvek-
keellakin ruukussa tai laatikossa. 
Satoa saat jo kuukauden kuluttua 
kylvöstä. Ravinteikkaassa mullas-
sa saat sadon ilman lannoitusta.

KYLVÄ SALAATTIA uudestaan 
parin viikon välein helteisiin asti 
niin saat satoa koko kesän. Lehdet 
kasvavat suuriksi, kun harvennat 
taimia kunnolla. 

KASTELE SALAATTIA usein, sillä 
isot lehdet haihduttavat paljon. 
Kuivuus kitkeröittää lehtien maun. 

MYÖS RUKOLAA voit kylvää ruuk-
kuun. Kun se alkaa kukkia, leikkaa 
kasvusto matalaksi, niin saat pian 
uusia terhakoita lehtiä.

HUUHTELE LEHDET kylmällä 
vedellä heti korjaamisen jälkeen. 
Suljetussa muovipussissa ne säily-
vät monta päivää jääkaapissa.

Kylvä siemenet suoraan ulos ruukkuun 
tai maahan ja poimi lehtiä salaattiin heti, 

kun ne ovat riittävän suuria.

Salaattia
Kylvä siemenet suoraan ulos ruukkuun 

ruukusta pöytään

http://www.biolan.fi/suomi/default3.asp?active_page_id=410


Näyttävän näköinen 
lehtikaali sopii vaikka 
perennapenkin somis-
teeksi. 

LEHTIKAALI ON sekä koristeel-
linen että huipputerveellinen. 
Se on helppo viljeltävä, eivätkä 
tuholaiset kiusaa sitä. 

KYLVÄ SIEMENET esikasvatuk-
seen huhtikuun lopulla ja istuta 
taimet ulos toukokuun lopulla. 
Voit myös kylvää ne suoraan 
avomaalle toukokuun lopulla.

LANNOITA JA KALKITSE kaali-
maa hyvin ja lisää ruukkuun Bio-
lan luonnonlannoitetta 2 dl/taimi. 
Kastele usein poutakausina.

ALOITA SADONKORJUU alim-
mista lehdistä. Lehtikaali kasvaa 
hyvässä mullassa kookkaaksi. 
Sen vihreät tai punaiset lehdet 
ovat koristeellisen kähäriä. 

Lehtikaali on upea myös ruukus-sa ja kestää hyvin pakkasta pitkälle syksyyn.

Salaattia
ruukusta pöytään

Lehtikaali 
komistaa kasvimaan



MANGOLDI ELI LEHTIJUURIKAS on herkulli-
nen kasvi ja helppo viljeltävä vaikka ruukussa. 
Saat siitä satoa pitkälle syksyyn.

KYLVÄ SIEMENET toukokuussa suoraan 
ruukkuun tai maahan ja harvenna taimet myö-
hemmin 15-20 sentin välein.  Lisää ruukkuun 
Biolan Luonnonlannoitetta 1 dl/taimi.

KASTELE POUTASÄÄLLÄ runsaasti. Jos kasvi 
alkaa helteillä kukkia, leikkaa kukkavarsi pois.

KORJAA SATOA ulommista lehdistä alkaen 
vetämällä, ei leikkaamalla, jotta kasvi ei vuoda 
nestettä. 

Poimi mangoldin lehtiä salaattiin 
heti, kun ne ovat riittävän suuria. 
Käytä isot lehdet muhennoksiin ja 
wokkeihin.

Mangoldi ystäväksi

Koristeellinen punamangoldi käy mainiosti myös kukkapenkkiin tai parvekelaatikkoon. 

Mangoldikeitto
400 g mangoldinlehtiä
vettä
30 g margariinia
4 rkl vehnäjauhoja
1/4 tl hienonnettua muskotti-
pähkinää
1 l maitoa
¾  tl suolaa
ripaus valkopippuria
tuoretta kirveliä tai meiramia
Lisäksi: keitettyjä, hienonnettuja 
kananmunia

1. Huuhdo mangoldinlehdet 
ja kiehauta vähässä vedessä. 
Valuta ja hienonna lehdet. 
2. Sulata rasva kattilan pohjalla 
ja lisää vehnäjauhot ja muskotti-
pähkinä hyvin sekoittaen. 
3. Lisää puolet maidosta ja 
sekoita hyvin. 
4. Kun keitto on tasaista, lisää 
loput maidosta sekoittaen. Lisää 
hienonnettu mangoldi. 
5. Anna keiton kiehua noin 10 
minuuttia ja mausta. 
6. Voit tarjota lisäksi kananmu-
nahakkelusta. 

Ohje: www.martat.fi 

https://martat-fi.directo.fi/neuvot_arkeen/ruoka/reseptit/?x46480=181228611


HYVÄ MANSIKAN KASVUPAIKKA 
kuivuu nopeasti sateen jälkeen. Taimia 
ei kannata virusten ja punkkien vuoksi 
istuttaa paikkaan, jossa mansikkaa on 
kasvatettu viiden viime vuoden aikana. 
Käytä aina puhtaita taimia. 

LANNOITA AINAKIN 30 cm syvä 
kasvualusta hyvin ja kata maa muovilla 
tai mansikkakankaalla. Liika typpi-
lannoitus rehevöittää mansikan lehtiä 
kukkien ja marjojen kustannuksella. 
Lisää kuukausimansikalle ja amppeli-
mansikalle Biolan Luonnonlannoitetta 
1 dl/taimi.

JÄTÄ TAIMEN kasvupiste täsmälleen 
maanpintaan. Mansikkamaa tuottaa 
kunnolla satoa vain noin viisi vuotta.

PUUTARHAMANSIKKA tuottaa marjoja 
kolmisen viikkoa heinäkuun puolivä-
listä alkaen. Istuta sekä aikaisia että 
myöhäisiä lajikkeita, niin saat herkutel-
la pitempään.

POHJOIS-SUOMESSA kannattaa 
viljellä varhain kypsyviä lajikkeita. Ka-
teharsolla peittäminen aikaistaa satoa 
1-2 viikkoa.

Avomaalle voit valita useasta lajik-
keesta, mutta parvekkeelle ruukkuun 

sopii parhaiten kuukausimansikka.

Mansikka
makeasti paras

http://www.biolan.fi/suomi/default3.asp?active_page_id=182


Koti-
puutarha
maksaa

postimaksun

Tilaajalahjaksi

opas perinne-

perennoista 

+ hanskat!

Tilaa jo tänään!
Postita tilauskortti tai soita (09) 5841 6503 
tai lähetä viesti tilaajapalvelu@puutarhaliitto.fi  
Muista mainita Kasvata Kotona -vihkosen tarjous!

     KYLLÄ KIITOS!
❑ Tilaan Kotipuutarha-lehden kestotilauksena 4 numeroa 19,90 eurolla*

kuusta lähtien. Lisäksi saan itselleni 17 euron arvoisen
oppaan Suomalaiset Perinneperennat sekä puutarhahanskat, arvo 5 e.

* Tilaukseni jatkuu tarjousjakson jälkeen uudistamatta voimassa olevaan kesto-
tilaushintaan (nyt 59 e/10 numeroa vuodessa). Tarjousjakson maksettuani voin 
keskeyttää kestotilaukseni milloin tahansa maksetun jakson loppuun. Tarjous on 
voimassa 31.10.2011 asti  ja koskee Suomeen tulevia uusia tilauksia.

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero

Allekirjoitus

Kotipuutarha-lehti
Vastauslähetys
Tunnus 5005158
00003 Helsinki 300
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Tilaajalahjaksi

Tule mukaan 70-vuotta täyttävän 
Kotipuutarhan innostavaan 
maailmaan! Poimi inspiroivat ideat ja 
oikeat ohjeet pihasi hoitamiseen.

Tule mukaan 70-vuotta täyttävän 

Tee pihastasi puutarha!

Tilauskortti

perennoista 

+ hanskat!

19,90 e
   4 lehteä, opas

       ja hanskat

http://www.kotipuutarha.fi/index.php?section=179

