
Ahti ja Ulla -Maija Leskisen puh. 040- 5045591 
Onnelan hyötypuutarha                                                                                            
08.06,2021

Os.Itäperänteentie 1159
     63780 Alastaipale

Hyötypuutarhatuotanto

     Tilan kokonaispinta-ala on 7,5 ha josta paltoa 2,5 ha, loput joutomaata sekä        
     metsää. Pelto 2,0 ha vuokralla.luomukarjatilalla Tilamme sijaitsee Pusaan järven   
     rannalla.

     Mammutti hirsi tupamme  rakennettu vanhaan lehmihakaan vuonna 2006.  
     Ympäristöstä olemme tehneet puupuistoa, harventamalla ja valitsemalla puita    
     kasvuun luonnon puista. Kompostoimme kaikki orgaaniset jäteet ja multa   
     käytetään tontin tasaamiseen.
  
Lähtökohta puutarha tuotannolle omavarainen tuotanto

      Olemme molemmat allergisia henkilöitä ja siitä lähtökohdasta kehitimme   
      puutarhatuotantoa, niin että se palvelee meidän tarpeita.
      Olemme eläkkeellä ja ammattini oli luomuasiantuntija ProAgriassa.Mieheni    
      seminologi. Kiinnostus luomutavalla puutarhan viljelyyn syttyi töissä ollessa.
      Nyt olemme omavararaisia hyvin pitkälle. Myös laåset käyttävät meidän pellon   
      antimia

Juurikasvit
     Keväisin  istutan istukkasipuleita 10- 15 kg  ja ne juuri riittä meidän tarpeesiin,
     Syksyllä talvivaslkosipulia lisäksi.
     Punajuuria kasvatamme säilöntää, pikkelsiä ja arkiruokia varten noin n,200 -         
     400kg
     Porkkanaa, palsternakkaa, naurista ja lanttua samat määrät kuin punajuuria.. 
     Maa-artisokka, mustajuuri, bataatti ja peruna omat myös viljelykierrossa.

Syyskylvö
     Juuresmaamme ovat raskaita multa/ savimaita ja kuivavat keväällä hitaasti niin     
     olemme kylväneet osan juureksista syksyllä porkkanan, palsternakan sekä        
     sammalla syysvalkosipulin. Siitä on vain hyviä kokemuksia kerrottavana.

 Marjat
     Puna,- musta, -valko, -viherherukat  säilötään pakkaseen, hilloksi ja keitetään  
     mehuksi. 
     Emme osta valmistuooteita, kun on sokeria runsaasti valmismehuissa ja hilloissa t 



     tuotteissa.
     Mansikkaa ja vattua käytettään pakasteena metsämarjojen kanssa.
     Tyrniä sekä marja- aronia sopii karpalon kanssa maut hyvin yhteen ja keräämme    
     nekin talteen talven varalle
  
Hedelmät
     Uutena harrastuksena olemme istuttaneet luumua, omenaa, kirsikka ja päärynää.    
     Runsaasta sadosta nauttimiseen emme ole päässeet vielä.

Omat kukan siemenet viljeyskasvien avuksi
     Samettikukkaa ja päivänkakkaraa käytän kasvien seassa torjumaan haitallisia     
     hyönteisiä ja pölyttäjien suosiminen  tärkeä juttu.
  
Linnuille  
     Linnuille on tehty istuttamalla kuusipuista ja marjapensaista  rantaan paikka josta  
     saavat syödä marjat ja ola piilosilla havupuissa.
 
 Apurakennuksia   
     Olemme rakentaneet erikseen juurikaskellarin, että voimme säilyttää juurikkaat    
     alhaisessa lämpötilassa mikä sopii juurikkaille. Perunakellari on erikseen.
      
    Vanhasta saunasta on saneerattu peruna idätykselle ja sipulin kuivaukselle sopivat 
    tilat, jossa talvella säilytetään tyhjentyneet pestyt juureslaatikot.
    Kylmiö on rakennettu tuvan yhteyteen ja on kovassa käytössä. 
 
Kasvihuone tuotanto:
    -Kasvatamme tomatit, kurkut, paprikan, munkoison  ja yrtit kasvihuoneessa.
     Uutena on tullut taimien kasvatus kasvihuone 2021 keväällä, joten se mahdollisti t
'    taimien kasvatuksen

Avomaa kasvatuksessa
     Avomaan  kurpitsaa ja tomattia
     Lehtikaalia, ruusukaalia, vihreä papua, herne, pinaattia ja salaatta sekä yrttejä

Tuotanto perustuu
    Kiertoviljelyyn, lannoittena viherlannoitus, karjanlanta  ja vuotaisiin     
    kalkitukseen.
    Kierrätys koko tuottannossa on meillä toteutettu alusta alkaen ja     
    ympäristöystävällinen tuotantotapa on  jokapäiväiväistynyt.

Maan hoito
    Tuotannon alussa meillä pelloista ei löytynyt yhtään onkilieroa tai kastematoa.
    Olemme ojittaneet ja korjasimme vesitaloutta suosineet turve lantaa sekä    
    syyskyntöä
    Kolmantena viljely vuotena alkoi olla kastematoja ja nyt on joka paikassa missä   



    viljellään kasveja matoja.
    Viherlannoitus ja kompostoitu turvelanta ovat auttaneet pellon rakenteen     
    paranemisessa sekä matojen määrän kasvussa. 

Koneet ja pellon kunnostus kylvölle 
    Naapurista tulee kyntö, kultivointi, äestys ja perunanistutus kone.

Juurikkaat kylvetään ,sipuli ja taimet istutetaan perunakoneella tehtyyn penkkiin. 
    Koska penkin tekoa on keväällä paljon olemme samalla kun peruna istutetaan      
    tehneet perunakoneella penkit juurikkaille ja siihen kylvetään juurekset,       
    istutetaan  taimet ja sipulit.

Veden saanti tyrvattu  kasteluun
    Polttomoottori ja uppopumppu ostettu 2020 jolla saamme vedet joka pisteeseen. 

Rikkakasvien torjunta
   Rikkakasvien torjuntaan käytetään kitkemistä, haraamista  sekä viherlanoitusta.
   Viljelymaahan pahojen pesäkkeiden torjunata tehdään vaihtamalla kasvi jol-
   loin voi kitkeä tai jätettään vihelannoitukselle. Kesällä niitto 3-4 kertaan tai    
   itsepäiset rikkakasvit kuten rönsyleinikki ja valvatti kitketään juuret pois ja raeheinä
   kasvusto  joko yksivuoitinen tai kaksivuiotinen. Jokaista rikkakasvia ei kitketä     
   riippuu siitä onko se kasvulle haitaksi. Mahtaako levitä nopeasti ja tehokkaasti   
   silloin tartutaan heti toimeen.
   Viitakkelle niitto on meillä pitkin kesää. On hävitetty jättiöputki ja lupiini niitolla.

Oman kunnon ylläpitäminen

    Kunnon ylläpitämiseen kävellään 8.000 – 18 000 askelta aivan tässä töiden 
    lomassa.
   Kitkentätyö on minun työ ja sen teen kontaten. Koen että se on terapeuttista ja 

   aivan ihanaa työtä. Se kasvunihme pitää kokea joka kesä. Palsternakka paras juures.


