
JÄTTIKASVISHAASTE 2018 

 
”Kasvatushaasteella haluamme tuoda tunnetuksi jättikasvisharrastusta omana puutarhaharrastuksen 
alalajinaan, sekä tuoda mahdollisuuden kokeilla jättikasvisten kasvatusta yleensä. Haastamme siis 
kymmenen suomalaista puutarhaseuraa jäsenineen kasvattamaan jättikasviksia.  
Kasvikset ovat myös täysin hyödynnettävissä ruuaksi, ja vastoin yleistä käsitystä myös maukkaita. 

Toiveenamme on myös lisätä syksyiseen punnitustapahtumaan tuotavien kasvisten määrää.” 

Haasteen on heittänyt Jättikasvisyhdistys ry./Marjaana Seelbach.  

Lisätietoja: http://www.jattikasvisyhdistys.fi/ 

https://www.facebook.com/jattikasvisyhdistys 

SUOMENMESTARUUSKILPAILU  JA  JÄTTIKASVISNÄYTTELY 

Yleensä syyskuun viimeisenä lauantaina järjestetään vuosittainen SM-Punnitustapahtuma, joka on kauden 

kohokohta.  Tapahtuma on avoin kaikille ja maksuton. Samassa yhteydessä on myös jättikasvisnäyttely. 

Yleisö on lämpimästi tervetullut! (Jättikasvisten siemeniä saa liittymällä jäseneksi  yhdistykseen.) 

AURINGONKUKKA (Helianthus annuus)   

Auringonkukka kilpailee jättikasviskilpailuissa yhtenä sen lajeista. Kilpailuissa auringonkukalla on eri sarjat 

kukan koolle ja koko kasvin pituudelle. 

Auringonkukka tarvitsee paljon auringonvaloa ja vahvan maan. Esim. vahva kompostimultapohjainen alusta 

jonka syvyys on vähintään 50 cm on hyvä. Auringonkukkaa voi lannoittaa samalla lannoitteella kuin 

tomaattia (18-18-30), eli sille täytyy antaa runsaasti typpeä. Pituutta voi tulla hyvinkin paljon (8 m), joten 

kasvin tukeminen on tärkeä toimenpide kasvukauden aikana, muuten auringonkukat ovat terveitä ja 

vaivattomia kasveja. Useimmissa lähteissä suositellaan suoraa ulosistutusta, koska auringonkukka kasvattaa 

pitkän pääjuuren joka saattaa uudelleenistutuksessa vahingoittua, jos kasvi on esikasvatettu sisällä. 

Lyhyt esikasvatus esimerkiksi maitopurkissa (ulos istutettaessa avaa maitopurkin sivu ja laita sisältö 

istutuskuoppaan tarkasti varoen vahingoittamasta juurta) tai suorakylvö ulos kasvupaikalle toukokuun 

lopussa n. 2 cm syvyyteen. Kuopan pohjalle kannattaa laittaa reilusti esimerkiksi kompostoitunutta 

hevosenlantaa tai vastaavaa, juuret kasvaessaan ottavat siitä voimaa. Pienet taimet suojataan hallalta esim. 

harsoilla.  

Jos tarkoitus on kerätä siemenet kukinnosta talteen on muistettava että auringonkukalla on pitkä 

kasvatusaika. Siemen tuleentuu noin 6 viikon kuluttua kukinnasta, eli kukinnan pitäisi alkaa heinäkuun 

puolessa välissä että siemenet ehtivät kypsyä. 

Auringonkukka pärjää hyvin viileämmissäkin ilmastoissa joten meillä se aurinkoisella paikalla tuulelta 

suojattuna ja tuettuna todennäköisesti kasvaa mukaviin mittoihin. 

Ennätyksiä: 

Auringonkukka, pituus: 

ME: 8.03 m, Hans-Peter Schiffer, Saksa 2009 

EGVGA: 5.30 m, Thomas Puchner, Itävalta 2011 

SE: 4.76 m, Hannes Forsell, Kouvola 2013 

Auringonkukka, kukinto: 

ME: 82 cm, Emily Martin, Kanada 1983 

EGVGA: 70 cm, Martin Rudorfer, Saksa 2011 

SE: 60,0 cm, Lammi-Ruohonen, Kärkölä 2015 

Lähteet: Koottu eri lähteistä 


