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Diana-koristekukkaseos

• Riistasiemen Oy:n hyvin näyttävä ja helposti viljeltävä 
erilaisista koristekukkien siemenistä valmistettu seos

• Seoksessa on koko kesän ajan ja vielä pitkälle syksyyn 
kukkivia yksivuotisia ja melko korkeiksi (80 -100 cm) 
kasvavia lajeja kuten 

• Maloppia, kesämalvikkia, kruunupäivänkakkaraa, 
ruiskukkaa, pellavaa, kesälemmikkiä, kesäharsoa, 
kesäleukoijaa, pioniunikkoa, silkkiunikkoa ja 
hunajakukkaa

• Kukat voittavat kasvussa yleisimmät 
peltorikkakasvimme



Maisemapeltojen perustaminen

• Kyntö syksyllä tai keväällä

• Kevätkynnön jälkeen alue äestetään

• Odotetaan noin 2-3 viikkoa, kunnes rikkakasvit 
taimettuvat. Tämän jälkeen rikkakasvit äestetään 
matalaan ja heti perään kylvö

• Maisemakukat tulee kylvää lämpimään maahan, jotta 
ne lähtevät hyvin kasvuun ja rikkakasvit eivät saa 
ylivaltaa

• Jyräys kylvön jälkeen takasi viime vuonna kukkameren



Maisemapeltojen perustaminen

• Kylvö tehtiin koneellisesti

• Kylvö matalaan, noin 2 cm:n syvyyteen

• Dianan siemen kanssa voi käyttää väliaineena rakeista 
kalkkia

• Lannoituksena käytettiin 100 kg/hehtaarille 
peltoviljelyn yleislannoitetta YaraMila Y 3             
(NPKS 23-3-8-3, B, Se) Sisältää typpeä, fosforia, 
kaliumia, rikkiä, booria sekä seleeniä



Kukkapelloista EU-tukea

• Voit saada tukea, jos olet vuonna 2015 ruksannut kohdan 
Peltoluonnon monimuotoisuus

• Monimuotoisuuspeltoja voi olla enintään 15 % maatilan sitou-
musalasta. 

• Edellä tarkoitettuja monimuotoisuuspeltoja ja luonnonhoito-
peltonurmia  voi olla yhteensä enintään 20 % maatilan sitou-
musalasta (kohdentamisalue II) tarkoitettujen kuntien alu-
eella ja enintään 15 % muulla alueella. 

• Monimuotoisuuspeltona ilmoitettava kasvulohko voidaan pe-
rustaa myös yli 3 m leveänä kaistana lohkojen reunoille, 
etenkin etelään ja länteen avautuville reunoille sekä suurten 
peltoaukeiden keskelle.



Kukkapelloista EU-tukea

• Monimuotoisuuspellon kasvustoa ei saa perustaa suorakylvä-
mällä edellisen vuoden nurmeen. Kasvuston voi perustaa kyl-
vämällä sänkeen. 

• Monimuotoisuuspeltoja voidaan lannoittaa kasvuston perus-
tamisen yhteydessä peittävän kasvuston aikaansaamiseksi.

• Maisemakasvien siemenseoksessa on oltava vähintään kah-
den seuraavan kasvin siemeniä: auringonkukka, hunajakuk-
ka, sinimailanen, persianapila, keltalupiini, virnat, ruiskau-
nokki, malvat, kehäkukka, mesikät. Maisemakasviseoksessa 
voi olla myös nurmi- ja heinäkasveja, mutta niiden osuus sie-
menseoksesta voi olla enintään 30 %. 



Kukkapelloista EU-tukea

• Riista- ja maisemakasveilla perustettavat monimuotoi-
suuspellot on kylvettävä vuosittain ja kylvettäessä on 
pyrittävä riittävän kasvuston aikaansaamiseen. 

• Riista- ja maisemakasveja voidaan viljellä samalla loh-
kolla yksi tai useampi kasvukausi 

• Riista- ja maisemakasvit on säilytettävä lohkolla ensim-
mäistä kasvukautta seuraavaan kevääseen



Kukkapelloista EU-tukea

• Kasvikoodi  maisemanmonimuotoisuuspelto, maisema

• Tuki/ha
• Perustuki 124,00 €

• Viherryttämistuki 75,00 €

• Luonnonhaittakorvaus 217,00 €

• Ympäristökorvaus 300,00 €

• YHTEENSÄ 716,00 euroa

• Nuoren viljelijän tuki 53 €/ha (synt. vuonna 1980 tai jälkeen)



Niittykukat

• Monivuotiset niittykukat monimuotoisuutta lisäämään

• Alkavat kukkia vasta toisena tai kolmantena vuonna

• Voidaan kylvää ennen lumia tai huhtikuussa, kun on 
vielä yöpakkasia

• Kotimaisia luonnonkukkien siemeniä saa esim. 
nettikaupoista ja siemeniä voi kerätä myös luonnosta

• Niittykukka menestyy niukassa ja vähäravinteisessa 
maassa, jopa sepelissä ja hiekkamaassa

• Ylläpitävät niitty- ja ketokasveille erikoistunutta 
hyönteis- ja eläinkantaa.



Kukkapelloista paljon kiitosta

• Kukkapelloilla: Kuvattiin Maija Isolaa käsittelevän 
dokumentin unikko-osa; kuvattiin vaatekatalogi; hää- ja 
muita valokuvauksia.

• Kaikki olivat hullun iloisia, kukista puhuttiin ja niitä kerättiin. 
Järjestin pelloilla avajaiset.

• Järjestin maisemakukkapelloista äänestyksen Facebookissa 
syksyllä. 

• Jo reilussa viikossa pitkälti yli tuhat vastaajaa ilmoitti 
haluavansa, että maisemakukkia olisi alkavanakin vuonna 
kaikkien iloksi ja virkistykseksi.

• Pölyttäjäarmeijat myös kiittivät (pelloilla paljon hyönteisiä)



Kukkapellot ovat myös vastatuulessa

• Viesti kaupunginjohtajalle:”Näyttää tämä Katariina 
Pylsy jälleen hankaloittavan kesäkukkasten 
kasvattajien yritystoimintaa. 

• Lehdessä oli pitkä lista mihinkä jälleen tulee 
kukkapeltoja. 

• Onko kaupungin maataloustoimen tarkoitus 
hankaloittaa yrittäjien pärjäämistä vai mistä tämän 
tyyppinen toiminta johtuu. 

• Ei enää ole se 10-vuotistapahtumakaan syynä”






























































































