TIEDOTE 25.3.2021
PÄHKINÄKASVIEN KASVATUSKOKEILUUN EHTII VIELÄ MUKAAN
Arboretum Mustilan ja VakkaTaimen viime vuonna käynnistämä pähkinäkokeilu on herättänyt paljon
kiinnostusta kasviharrastajien parissa ja onpa siitä uutisoitu näkyvästi myös julkisuudessa.
Haluamme korostaa, että tämä hanke tulee jatkumaan useita vuosia ja uusia taimieriä saadaan myyntiin
joka vuosi. Tästä tiedotteesta löydätte sekä ajankohtaisia uutisia että tarkemmat istutus- ja kasvatusohjeet
eri pähkinäkasveille.
Tämän tiedotteen liitteenä löydätte myös listat kaikista tänä vuonna myyntiin tulevista pähkinäkasvien
taimista.
SAKSANPÄHKINÖITÄ VALKO-VENÄJÄLTÄ, KANADASTA JA GEORGIASTA
Talvenkestävinä pidettyjä saksanpähkinäkantoja on yhä saatavilla VakkaTaimesta. Saatavilla on Kanadan
Ontariosta sekä Valko-Venäjältä kerättyjä siementaimia. Kaikki pähkinätaimen ostaneet kirjataan mukaan
kokeilijarekisteriin, jotta voimme myöhemmässä vaiheessa kerätä tietoja kasvien talvenkestosta ja yleisestä
menestymisestä Suomessa.
Arboretum Mustila on onnistunut hankkimaan ison erän saksanpähkinän siementä Georgian Ambrolaurista.
Näitä saksanpähkinän taimia saadaan luultavasti myyntiin vuonna 2022.
HASSELPÄHKINÄLAJIKKEITA KOEVILJELYYN
Hasselpähkinöiden lajikekoe käynnistettiin keväällä 2020 ja siihen voi liittyä yhä mukaan. Viljelykokeessa
koeviljellään eurooppalaisia hasselpähkinälajikkeita. Lisätietoja löydätte tämän tiedotteen liitteenä olevasta
hasselpähkinätiedotteesta. Taimipaketit tilataan Arboretum Mustilasta ja niitä voi tiedustella osoitteesta
arboretum@mustila.fi
Ulkomaisten lajikkeiden joukkoon suositellaan istutettavaksi kotimaisia pähkinäpensaita pölyttäjiksi.
VakkaTaimesta on saatavilla kotimaista alkuperää olevia pähkinäpensaita ja muita Corylus-suvun lajeja sekä
joitakin lajikkeita.
KOTIMAISTEN PÄHKINÄPENSASKANTOJEN KARTOITUS ALOITETAAN SYKSYLLÄ 2021
Joel Rosenbergin luotsaama kotimaisten lupaavien hasselpähkinäkantojen kartoitus alkaa tänä vuonna.
Toivomme yhteydenottoja poikkeuksellisen suuripähkinäisistä ja satoisista pähkinäpensashavainnoista.
Lisätietoa löydätte erillisestä hasselpähkinätiedotteesta. Yhteydenotot tulisi tehdä osoitteeseen joel@iki.fi

KAKSI KIRJAA PÄHKINÖIDEN VILJELYSTÄ POHJOLASSA
Joulukuussa 2020 ilmestynyt Pähkinöitä omasta puutarhasta-kirja on nyt saatavilla sekä Arboretum
Mustilasta että monista kirjakaupoista. Joel Rosenbergin pähkinäkirja kertoo kaiken mitä olet koskaan
halunnut tietää hasselpähkinöistä. Se on innostava ja käytännöllinen opus kaikille pähkinäkasveista

kiinnostuneille. Tämä kirja on ehdoton hankinta perehtyessäsi pähkinöiden viljelyyn.
Muistakaahan pyytää myös oman paikkakuntanne kirjastoa tilaamaan tämä mainio teos valikoimiinsa.
Ensi vuoden puolella tullaan julkaisemaan ruotsalaisen yhteistyökumppanimme Philipp Weissin kirjoittama
massiivinen pähkinäkirja, joka esittelee kattavasti kaikki Pohjois-Euroopassa menestyvät pähkinäkasvit.
Mukana on yhdeksän eri jalopähkinälajin (Juglans), hasselpähkinöiden (Corylus), hikkoreiden (Carya) ja
kastanjoiden (Castanea) lisäksi myös tammet (Quercus) ja männyt (Pinus) sekä useita vielä eksoottisempia
pähkinäkasveja kuten pyökit (Fagus), kotapähkinät (Staphylea), mantelit (Prunus spp.) ja neidonhiuspuu
(Ginkgo biloba). Kirja on ruotsinkielinen. Ennakkotilauksia voi tehdä näillä näkymin jo tämän syksyn aikana.
Tiedotamme tästä mahdollisuudesta myöhemmin syksyllä.

Toivomme teille kaikille runsasta pähkinäsatoa vuodelle 2021!
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