Salme täydentää
kannaistutuksia
itse kasvatetuilla kesäkukilla ja
puutarhasta ruukkuihin nostetuilla
perennoilla. Kannalajikkeet vasemmalta lukien
ovat ’Alaska’, ’Tropicana’, ’Botanica’
sekä suurilehtinen
’Roi Humbert’.

’Cleopatra’-lajikkeen kukat voivat
olla punaiset, keltaiset tai kaksiväriset, lehdissä
voi olla sekä tummanpunaista että
vihreää. Salme on
huomannut, että
tummalehtisten
muotojen kukat
ovat yleensä punaiset, mutta vihreälehtisten kaksiväriset.

kannat kattoon
Salme Heponiemen puutarhassa eksoottiset kannat rehottavat kuin tropiikissa,
vaikka ne kasvavat Meri-Lapissa VII-vyöhykkeellä.

E

lokuun lopulla kemiläisen
Salme Heponiemen puutarha näyttää siltä, kuin se olisi juuri voittanut äkkilähdön
etelään. Valokatteen suojaaman terassin lämmössä kukkii suurissa ruukuissa upea kokoelma kannoja. Niiden kookkaiden, tuulenvireessä
vienosti leyhyävien kukkien värit hehkuvat
kirkkaina iltapäivän auringossa.
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teksti heidi haapalahti kuvat teija tuisku

– Voi kun aina olisi oikein lämmin ja
kaunis kesä, koska silloin kannat kasvavat ja kukkivat parhaiten. Minusta ne ovat
upean näyttäviä ja hurjassa kasvussaan vähän rajujakin kasveja, Salme ihastelee.
Kannoilla on hänen mielestään ihan
suotta työlään kasvin maine – esimerkiksi
tomaattien viljely on hänestä paljon vaikeampaa. Pitkän kasvuajan vaativille kookkaille kasveille pitää vain löytyä paljon ti-

laa tammikuussa alkavaa esikasvatusta varten. Salmen omakotitalosta kannat valtaavat kevään ajaksi yhden makuuhuoneen.
Hyvissä olosuhteissa kannojen juurakot paisuvat kesän aikana niin valtavasti, että ne saavat monikymmenlitraisten
muoviruukkujen seinät pullistelemaan.
Myös uutteralla lannoituksella on suuri merkitys kannojen menestyksessä. Salme antaa suojateilleen joka kastelukerralla
viherpiha
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Kannojen kukkien koot ja muodot vaihtelevat
paljon. Värikirjojakin on aina puhtaan valkoisesta
lähes mustanpunaiseen.

Moniin muihin
kannoihin verrattuna ’Firebird’ ei
juuri koreile kukillaan, mutta sen
lehdet ovat mahtavan isot.

Paras kukinta-aika kestää kahdesta kolmeen viikkoa.
”vaaleanpunaista kesäkukkalannoitetta” ja
jemmaa noin kahden viikon välein kourallisen kanankakkarakeita niiden ruukkuun.
arat ja runsaasti lämpöä kaipaavat etelän kasvit tuntuvat hieman erikoiselta valinnalta Perämeren pohjukan ankariin olosuhteisiin, mutta Salme innostui kannoista
ensimmäisen kerran jo yli 20 vuotta sitten
asuessaan Itä-Uudellamaalla Liljendalissa.
– Ihastelin Loviisan ja Porvoon kaupunkien kesäkukkaistutusten mahtavia
kannoja ja halusin hankkia niitä itselleni.
Tuohon aikaan kannojen juurakoita ei kuitenkaan saanut oikein mistään, joten tilasin siemeniä Britanniasta ja kasvatin ensimmäiset juurakkoni niistä.
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Vuosikausia Salmen kannaharrastus otti
pahasti takapakkia talvisin, sillä talvetuksen
aikana valtaosa juurakoista pilaantui kellarin
kosteudessa. Onneksi kannojen juurakoita
alkoi löytyä vuosi vuodelta yhä useammin
puutarhamyymälöiden valikoimista. Suuri osa kannoista tosin myydään yhä nimettömänä, mutta Salme on oppinut tunnistamaan ne itse internetin avulla.
Kun hän muutti takaisin kotiseudulleen
pohjoiseen, hän sai kaksi siskoaankin innostumaan kannoista. Nyt heiltä kaikilta
löytyy lähemmäs 30 lajiketta.
– Jos joku meistä löytää uuden erikoisuuden, sitä täytyy tietysti jakaa muillekin.
Annu-siskoni metsästi pitkään keltapunaista ’Cleopatra’-lajiketta. Kerran hänen

kaverinsa oli käymässä Jyväskylässä ja soitti
sieltä, että täällä tätä nyt olisi, ostanko. Sisko laittoi välittömästi rahat kaverinsa tilille ja vannotti, että osta sitä niin monta, että
siskoillenikin riittää.
Salme itse haikailee eniten kookkaan
valkokukkaisen ’Gran Canaria’ -lajikkeen perään. Hän hankki sen juurakon viisi vuotta sitten pojantyttärensä ristiäisten
kunniaksi. Toissakeväänä terveeltä näyttänyt juurakko ei jostain syystä enää lähtenytkään kasvuun.
– Menetykset harmittavat kovasti. On
minulla yhä matala, valkoisena kukkiva
’Alaska’-kanna, mutta tämän toisen kannan
kukka oli niin mahtavan iso. Toivottavasti
saan kasvattaa sitä vielä joskus uudelleen.

’Tropicana’-kannan
lehdet kärpistyvät
erikoisesti. Taustalla näkyvä kookas ’Roi Humbert’
kasvaa reilusti yli
kaksimetriseksi.
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Salmen vinkit

Monet kannalajikkeet ovat Salmen
mielestä kasvattamisen arvoisia jo pelkästään
näyttävien lehtien
vuoksi. Kuvassa
’Cleopatra’.

Esikasvatus alkaa talvella
Kannojen esikasvatus pitää
aloittaa jo helmikuussa, jotta
juurakot ehtivät kukkaan
kesällä. Salme istuttaa
juurakon palat kevättalvella
vähintään kahden litran
ruukkuihin ja nostaa ne
esikasvatukseen varatun
makuuhuoneen valoisalle ikkunalle. Hän valmistaa
voimakkaan kasvualustan
turvemullasta ja omasta
vahvasta kompostista, jota saa
sulattaa ämpäreittäin
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pannuhuoneessa. Ruukun
pohjalle Salme laittaa tuoretta
hevosenlantaa, jota hän hakee
läheiseltä tallilta.
– Monelle kasville näin tuju
kasvualusta olisi liikaa, mutta ei
kannoille. Maalis–huhtikuussa
siirrän kannat jo kasvihuoneeseen. Sen ympärillä voi olla
vielä metriset kinokset.
Kasvihuone lämpiää kamiinalla, mutta Salmella on siellä
varmuuden vuoksi myös puhallin, jos lämpötila laskee öisin

liian alas. Kesäkuun kymmenennen päivän tienoilla Kemin
seudulla ei enää ole odotettavissa yöpakkasia, joten Salme
nostaa kannat ulos suojaisalle
takapihalle ja terassille.
– Alkukesän myrskytuulet
tekevät pahaa kannoille, koska
ne ovat silloin vielä tottumattomia ulko-oloihin. Jotkut
lajikkeet aloittavat kukkimisen
jo kasvihuoneessa, mutta pääkukinta käynnistyy juhannuksen jälkeen.

onnistu talvetuksessa
Salme valmistelee kannat talviteloille
syys–lokakuussa, kun ensimmäiset
pakkaset ovat jo ehtineet puraista
kasvien lehtiä. Hän kärrää kannaruukut ensin kompostin luokse ja katkoo
kasvien lehdet sinne.
– Nokkakärryt ovat kannankasvattajan tärkeimpiä työkaluja, joilla
painavia kasveja on kätevä liikutella.
Käytän kannojen ruukkuina usein
90-litraisia laastipaljuja, jotka painavat
täysinä aika tavalla.
Salme lohkoo muhkeat juurakot
lapiolla pienemmiksi ja puhdistaa
palat mahdollisimman hyvin mullasta.
Liika kosteus saa juurakot mädäntymään. Hän pakkaa juurakot
kymmeneen isoon muoviseen
varastolaatikkoon. Samaan laatikkoon
mahtuu useita lajikkeita, kun juurakot
on ensin tarkasti nimetty.
– Talvetan kannat vaatehuoneessa, jonka lämpötila pysyttelee
20 asteen alapuolella. Siellä on
sopivan kuivaa ja pimeää. Kannat ovat
herkkiä kosteudelle, ja siksi niitä on
usein vaikea saada menemään talven
yli kellarissa. Talvetuslämpötilan tulisi
olla 10 astetta tai enemmän. Talvilevon aikana kannoja ei tarvitse
kastella tai muutenkaan hoitaa –
joskus harvoin ne yrittävät tehdä
lehtiä, mutta katkon ne vain pois.

Melko matalakasvuisen ’Tropical Yellow’
-lajikkeen keltaisissa kukissa on pieniä
vaaleanpunertavia
roiskeita.

’Tenerife’-lajikkeen kullankeltaisia terälehtiä koristavat punaiset
liekki- ja roiskekuviot.

Kompaktin kokoisen ’Alaska’-lajikkeen kermanvalkoisten kukkien
keskellä on ripaus keltaista.

Kookasta ’Australia’lajiketta pidetään
kaikista tummalehtisimpänä kannana.

Värikäslehtinen
’Tropicana’ kasvaa kesän aikana 1–1,5 metriä
korkeaksi.

Oranssikukkaiset
kannat ovat Salmen suosikkeja.
’Botanica’-lajikkeen
kukkavana on poikkeuksellisen pitkä.

Pienikukkaisen
’Firebird’-lajikkeen koristearvo on lehdissä.

Suurikukkainen ’Tropical Pink’ jää noin
45–70-senttiseksi.

runsaasti kastelua
Kannojen suuret juurakot imevät
valtavia määriä vettä, vaikka Salme
kastelee ruukut lähes päivittäin. Hän
antaa kerralla vettä niin paljon, että
sitä liruu kunnolla vadille asti.
Kasteluveden keruuta varten
puutarhassa on kaksi 1 000-litraista
vesitankkia.
– Vähennän kastelua kuitenkin
syksyä kohti, jotta juurakot ehtisivät
kuivua talvisäilytystä varten. Tämän
vuoksi nostan myös taivasalla olevat
ruukut loppukesäksi sateensuojaan.

’President’-lajikkeen kukinta
on runsasta, vaikka yksittäiset kukat ovatkin melko pienikokoiset.

Salme suosittelee ’Brilliant’lajiketta aloittelijoille, sillä se
on kestävä ja helppohoitoinen. Se oli myös yksi hänen
ensimmäisiä lajikkeitaan.

salmen suosikkeja

Kannat kukkivat
pidempään, kun Salme
poistaa sekä kuihtuneet
kukat että siemenkodat.
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