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Ogelin plantaasien ohjeet uudelle viljelijälle
Tervetuloa viljelijäksi Ogelin plantaasit ry:hyn! Pääset näiden ohjeiden avulla alkuun
uuden harrastuksesi parissa.
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Savista maata tulee hoitaa kääntämällä keväällä ja syksyllä tai
johdonmukaisella kompostin kerrostamisella (no dig) maan päälle.
Tiivistyessään savinen maa “ei vedä” ja vesi jää maan päälle. Ilmasto muuttuu
kokoajan sateisemmaksi, joka tuottaa haasteita savimaalle. Hoida maatasi,
helpotat omaa ja muiden viljelyä! Tämän vuoksi on hyvä myös käyttää
viljelylaatikoita vain kohtuudella ja viljellä pääsääntöisesti kohopenkeissä.
Savisen maan parannukseen kannattaa käyttää turvetta ja kompostia.
Lannoittamiseen sopivat esim. hevosenlanta tai kanankakka. Kasvukaudella
rikkaruohot tulee poistaa käsin. Isomman alan rikkaruohoja voit tukahduttaa
myös esim. painavilla katekankailla tai vanhoilla räsymatoilla. Olkikate sopii
käytäville. Talvella palsta hyötyy syksyllä laitetusta orgaanisesta
talvikatteesta, esim. vanhoista oljista, puiden lehdistä tai ruohosta.
Vältä kattamasta palstaa muoveilla (muovisäkit, mansikkamuovi,
katekankaat). Muovi hapertuu maahan ja saastuttaa ympäristöä. Lisäksi
muovi estää maan hengittämisen. Keväällä tämä näkyy niin, ettei kosteus
pääse haihtumaan maasta ja routa säilyy pellolla pidempään aiheuttaen sen,
että maa ei kuivu eikä pysty imemään sulamisvesiä.
Palstan tulee olla muokattuna/valmiina viljelyä varten toukokuun
loppuun mennessä ja ⅔ -osaa palstasta viljeltynä juhannukseen
mennessä. Töiden toteutumista valvoo hallituksen palstakatselmus.
HUOM! Myös no dig -viljelmää perustaessa kannattaa ensimmäisenä vuonna
maa kääntää ja kaikki rikkaruohot pitää poistaa (https://yle.fi/aihe/a/20310283)
Kaikki kompostoituva jäte on kompostoitava palstalla. Palstalle kannattaa
rakentaa pieni komposti esim. jämälaudoista tai kanaverkosta. Myös pienen
varastolaatikon rakentaminen puutarhatyökaluille on sallittua. Näiden
rakennelmien tulee olla vähintään 30 cm palstan reunan sisäpuolella.
Kiinteät rakennelmat, esim. kasvihuoneet ja grillit, eivät ole sallittuja.
Kompostin vieminen palsta-alueen ulkopuolelle, esim. metsään on kielletty.
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Palstalla saa kasvattaa hyötykasvien ja kukkien lisäksi enintään 1,5 metrin
korkuisiksi kasvavia marjapensaita. Puiden ja puuvartisten koristepensaiden
kasvattaminen on kielletty. Marjapensaiden istutusetäisyys on 1,2 m
palstan reunasta. Palstalaisen pitää huolehtia, että oksat tai muu kasvusto ei
tule palstan rajojen ulkopuolelle. Tällaisissa tapauksissa pensasta täytyy
leikata tai se pitää siirtää.
Viljelijän velvollisuus on huolehtia oman palstansa reunojen ja palstaan
rajautuvien ojanreunojen ja polkujen niittämisestä, jotta alueen kulkuväylät
pysyvät avoimina. Kulkuväyliä ei saa päällystää muovilla tai terassilaatoilla.
Autolla ajaminen palsta-alueelle on kielletty. Varastorakennuksen viereltä
löytyy kesäkauden aikana kottikärryjä lannoitteiden ja multasäkkien
liikuttamiseksi.
Ajankohtaisista asioista tiedotetaan ilmoitustauluilla, nettisivuilla ja Facebookryhmässä Ogelin plantaasin palstalaiset
Lisää vinkkejä viljelyyn saat esim. nettisivuilta hyotykasviyhdistys.fi ja
kaupunkiviljely.fi

YLEISIMMÄT VIERASLAJIT JA TUHOHYÖNTEISET:

Äkämäpunkki on herukan haitallisin
tuholainen, joka vaivaa etenkin
mustaherukkaa levittäen
suonenkatoviroosia. Keväällä
vioitus näkyy pyöreäksi paisuneina
silmuina, jotka ovat täynnä
punkkeja. Paisuneet silmut
kerätään pois mahdollisimman
aikaisin keväällä ja hävitetään
polttamalla. Lähde: Martat.fi

Espanjansiruetana on säädetty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi.
Espanjan siruetanaa on tavattu mm. Annalan palstoilla Toukolassa ja
Pukinmäen puutarhan läheisyydessä Vantaanjoen varrella. Jos tapaat
espanjansiruetanaa Ogelin plantaaseilla kerää etanat pois, tapa
keittämällä tai vahvassa alkoholiliuoksessa. Ilmoita havainnoista heti
hallitukselle, jotta voimme kehottaa myös muita erityiseen
tarkkaavaisuuteen! Lisätietoja: https://vieraslajit.fi/lajit/MX.52801

