Lehdistötiedote – toukokuu 2021

Pölyttäjät iloitsevat Nelson Gardenin niittykukkaseoksista
Luonnon monimuotoisuutta voi edistää pienillä teoilla. Jo muutaman neliömetrin kokoinen
kukkaniitty hyödyttää pölyttäviä hyönteisiä, joita tarvitaan monien kasvien pölytyksen
onnistumiseen. Nelson Gardenin valikoimissa on useita kukkalajikkeita ja -seoksia, joiden
siitepöly ja runsas mesi houkuttelevat tärkeitä pölyttäjiä.
Mehiläiset ovat elintärkeitä luonnon monimuotoisuuden säilymiselle. Mehiläiset
ovat kärsineet ihmisten toimista, mutta niiden säilyminen voidaan turvata pienillä teoilla. Niittykukkien ja muiden pölyttäjien suosimien kukkalajikkeiden viljely on
yksi tärkeä askel.
Pienen niityn perustamiseen soveltuu erinomaisesti esimerkiksi päivänkakkara,
ruiskaunokki, kesämaitiainen ja aitohunajakukka. Nelson Gardenin valikoimissa on
useita valmiita seoksia, joissa on huomioitu erityisesti pölyttävät hyönteiset. Seoksia on saatavana myös luomulaatuisena. Muita pölyttäjille mieluisia lajikkeita ovat
esimerkiksi kehäkukat, tsinniat ja samettikukat.
Niittykukat viihtyvät parhaiten ravintoköyhässä maassa ja lannoituksen voi unohtaa. Niitty kannattaakin perustaa pihan tai puutarhan villeimpään nurkkaan. Kasvupaikka ja maaperä vaikuttavat siihen, mitkä kasvit juurtuvat paikalle. Osa niittykukista vaatii pitemmän ajan kukkiakseen, ja niitty kehittyy ja muotoutuu vuosien
kuluessa.
Niittykukkien kylvöaika on aikaisin keväällä, jolloin jotkin lajikkeet kukkivat jo myöhemmin samana kesänä. Ne voidaan kylvää myös syksyllä, jolloin ne kukkivat
aiemmin seuraavana keväänä. Niittykukkien siemenet ovat pieniä ja kevyitä, joten kylvöä voi helpottaa sekoittamalla siemenet hiekkaan ennen kylvöä. Muiden
pölyttäjille soveltuvien lajikkeiden kylvö jatkuu kesäkuulle saakka, tarkat ajat on
mainittu siemenpusseissa. Muut lajikkeet vaativat usein myös ravinteikkaampaa
maata, joten ohjeet kannattaa tarkistaa pussin kyljestä.
Hyvä vinkki hyötykasvien sadon onnistumiselle on viljellä kukkaseoksia näiden lähellä. Tämä hyödyttää myös hyönteisiä, jotka saavat kukista suojaa ja hyvän varaston. Pölyttävät hyönteiset toimivat llisäksi luonnollisina tuholaistorjujina.
Nelson Gardenin tuotteita on saatavilla hyvinvarustetuista puutarhamyymälöistä ja
päivittäistavarakaupoista.
Hinnat alkaen 2,90 euroa.
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Kaipaatko lisätietoa, näytteitä tai palkintoja? Ota yhteyttä:
Emma Raunio, 050 5203 564, emma@perpr.fi
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa osoitteessa: perpr.fi
Nelson Garden tarjoaa Pohjoismaiden laajimman valikoiman siemeniä, sipuleita sekä muita puutarhaharrastuksen
pientarvikkeita. Valikoimaan kuuluvat myös mm. työkalut, kasviravinteet ja -lannoitteet, käsineet sekä linnunruokintatuotteet.
Yritys on markkinajohtaja omalla alallaan ja toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa sekä Baltian maissa.
Yrityksen logistiikkakeskus ja pääkonttori sijaitsee Tingsrydissä Etelä-Ruotsissa.

