
TUOKSUHERNEEN KASVATUKSEN PIKAKURSSI

Säilytä tuoksuherneen siemeniä pakastimessa. 
Tällöin voit säilyttää niitä niin pitkään kuin haluat.

Älä liota siemeniä, ne mätänevät helposti.

Muista, että tuoksuherneen siemenet ovat lintujen ja hiirten suurta herkkua.

KYLVÖ
Helpoin tapa saada hienoja tuoksuhernetaimia on kylvää siemenet sisätiloissa 
huoneenlämmössä. Voit kylvää ne suunnilleen viikolla 14. 
Noin parin viikon kuluttua, kun pahin talvi on ohi, voit viedä kasvit ulos. 

Käytä tavallista n. 9 cm muoviruukkua. 

Täytä ruukku lähes reunaan asti tavallisella istutusmullalla. Tiivistä multa hyvin. 

Kastele multa ylhäältäpäin runsaasti ja läpikotaisin. Tiivistä multa uudelleen. 

Kylvä nyt 20 siementä tiivistetyn mullan päälle ja levitä niiden päälle 2-3 cm multakerros. 
Kastele varovasti. 

Laita ruukku tavalliseen muovipussiin aukko ylöspäin. Se toimii kuin pienenä kasvihuoneena. 
Vie avoin pussi valoisaan paikkaan huoneenlämpöön (20-23 °C). 

Noin 10 päivän kuluttua siemenet ovat itäneet noin parin sentin korkuisiksi. 

Kun taimet ovat nin 10 cm korkeita, voit viedä ruukun ulos muovipussissaan. Kastele hiukan, 
jos ruukku tuntuu kuivalta. Kun viet taimet ulos viileään, niistä tulee vahvoja ja terveitä. 
Karaisun ansiosta ne voivat hyvin. Ne kestävät jopa -8 °C pakkasen. 
Jos on kylmempää, voit joko ottaa ruukun sisään tai peittää sen hallaharsolla.

ISTUTUS
Anna ruukun olla ulkona, kunnes ulkona puuhailu tuntuu miellyttävältä ajatukselta. 
Tällöin voit koulia kasvit ja jakaa ruukun taimet yksitellen pieniin ruukkuihin, kunnes on aika 
istuttaa ne lopulliseen paikkaansa. Voit myös istuttaa ne suoraan lopulliseen kasvupaikkaansa. 
Viemällä ruukun ulos saat kestäviä ja vahvoja kasveja. Voit latvoa kasvit halutessasi, mutta se
ei ole välttämätöntä. 

Tuoksuherneet kestävät jopa -8 °C pakkasta, myös ulos istutettuna. 
Jos tulee kylmempi, voit peittää ne hallaharsolla.

Muista kastella! 

Taimet on istutettava hyvin muokattuun ja lannoitettuun maahan, aurinkoiseen tai 
puolivarjoisaan paikkaan. 

Istuta taimet 10-15 cm välein, riviväli 60-100 cm. 

Suureen, vähintään 20 cm ruukkuun, voi istuttaa viisi tainta. 
Ruukkukasvatus vaatii huolellista kastelua ja lannoitusta! 

Kasvit tarvitsevat tukea esim. koivunoksista, säleiköstä tai saneerausverkosta. 

Korkeat tuoksuhernelajikkeet kasvavat 180-300 cm korkuisiksi.

HOITO
Lannoita säännöllisesti esim. kanankakalla. Kastele kunnolla juurista kastelukannulla kun on 
kuivaa. Älä käytä sadetinta tai vesisuihkua, se tuhoaa kukat. 

Poimi kukkia koko ajan, päivittäin ja mieluiten aikaisin aamulla tai myöhään illalla. 
Kukinta alkaa vähetä välittömästi, kun tuoksuherne alkaa tehdä siemeniä. 
Mitä enemmän poimit kukkia, sitä enemmän tuoksuherne kukkii.


