Koristehampun
kasvatuskisa

S

iemenestä kaikki alkaa. Jokainen
siemen tuottaa hieman erilaisen kasvin ja tässä hankkeessa viljelyssä on
Pohjoinen Aurinko Oy:n risteytyssiementä Finola- lajikkeesta ja CBD-rikkaasta
Swiss Dream -lajikkeesta.

Kauneimmat koristehamput saat kun jokaisella
kasvilla on tilaa ympärillään haarautua..

Nämä siemenet ovat tarkoitettu ulkokasvatuskäyttöön ja ennättävät valmistua,
tuleentua ilman esikasvatusta ja ne myös
ovat ns-pitkänpäivän lajiketta. Ne ryhtyvät
kukkimaan noin 30 vuorokauden kuluessa itämisestä.

Noin puolet kasveista tuottaa hedekasveja, uroksia, jotka tuottavat siitepölyä
emikasvien, naaraiden, pölyttämiseen.
Jos ei halua kasveista siemeniä, urokset voi poistaa. Voi myös jättää pari
elinvoimaisinta urosta pölyttäjiksi.

Kasveja voi halutessaan esikasvattaa,
mutta ne voi myös maan lämmettyä
touko-kesäkuussa kylvää suoraan
penkkiin tai ruukkuun. Suosittelemme kasvualustaksi esimerkiksi Biolanin mustaa multaa, mutta pintamullaksi taimi- ja kylvömultaa n 2 cm:n kerros,
johon siemen kylvetään.
Jos kylvetään isoon kasvatusruukkuun (8-15
l), suosittelemme noin 3 siemenen kylvämistä ruukkuun ja mullan pitämistä kosteana
muovin alla, kunnes taimet nousevat.
Suoraan ulos voi kylvää penkkiin, kun maa
on lämmintä eikä pakkasia ole enää
luvassa.
Kylvös kannattaa peittää
harsolla tai muovilla,
kunnes taimet ovat
nousseet pintaan.

Niinpä penkkiin voi laittaa siemenet kylvömullalla peitettyyn vakoon n. 20-30 cm:n etäisyydelle toisistaan.

Kasvupaikkavaatimukset
Hamppu viihtyy huokoisessa ravinteisessa maassa. Kova ja tiukka tai märkä
maa on hampulle epäsuotuisaa.
Puutarhamaa kannattaa muokata hyvin ja lisätä
tarvittaessa maanparannukseksi mustaa multaa,
tuhkaa tai kalkkia. Hamppu viihtyy maassa,
jonka pH ´on neutraali. Typpilannoiteita voi lisätä
ensimmäisen parin kuukauden aikana, jos kasvien kasvu näyttää sitä tarvitsevan. Jos kasvit ovat
terhakoita ja vahvan vihreitä, huolta ei ole.

Osallistumistodistus ja ohjeita
Tämän vihkosen haltija osallistuu Koristehampun kasvatuskisaan kasvattamalla saamiaan
siemeniä. Osallistujaa pyydetään lähettämään
valokuvia kasveistaan joko hankkeen facebookryhmään tai suoraan
osoitteeseen koristehamppu@northernsun.fi
Osallistujia pyydetään lähettämään pienen siemen erän kiinnostavimmista värimuunnoksista
ja poikkeuksellisen tuoksuvista yksilöistä.

Hamppu tutuksi
osallistu koristekasvikisaan

T

ämän hetkisen lainsäädännön
mukaan hampun kasvattaminen
kotipuutarhassa koristekäyttöön ei ole sen enempää huumausainerikos kuin lääkerikoskaan.
Osallistumispakettiin kuuluu n 20 kpl
Pohjoinen Aurinko Oy;n siementä.
Siemenet ovat kolmannen sukupolven
risteytysiementä Finola-lajikkeesta
ja CBD-rikkaasta Swiss Dream lajikkeesta. Kasvien thc-pitoisuus jää syksyllä
alhaisemmaksi kuin Finolalla eli kasveja
ei voi käyttää päihteeksi. Siemeniä ei
myydä huumausainekasvatukseen, vaan
koristekasvatukseen.

