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Ensimmäisiä pusseja pakataan uudessa
pakkaamossa
Mika
Mervi

Vanhempien entisestä sikalasta tuli
remontin jälkeen hieno
siemenpakkaamo

Sebastian

Uudet kukkaseokset kuten Koristekukka-Diana ovat todella suosittuja.
”Kaksijalkainen riista” tykkää tästä erityisesti ;).

Siemeniä tulee maailmalta
tammikuusta lähtien.

Demoruutuja löytyy heti pakkaamon vierestä.
Lähes kaikki tuotteet on nähtävillä.

Koeasema
Orivedellä

RIISTASIEMEN OY
SIUNTIO

Koetilamme Orivedellä jossa
tehdään tärkeitä, maittavuus,
kasvi ja seos kokeita.

Tässä koetilan koekenttä.
Vaikka kokeet eivät ole
tieteellisiä niin tarkkuus ja
dokumentointi on tärkeää.
Saamme kuitenkin
kokeistamme paljon
hyödyllistä tietoa.
Jota ei muualta löydy.
Ainutlaatuista!

Rehukaali kyllä kasvaa, kun
se saa tarpeeksi typpeä

Riistapeltoja hirvieläimille

Hirvi - Diana
Suomen eniten käytetty
riistapeltoseos hirvelle

•
•
•
•

Resepti:
Rehukaali
Rehurapsi
Talvirehurapsi

Grampian
Hobson
Mosa

30%
30 %
40 %

Hirvi- Diana seos, jossa on rehukaalia ja
rehurapsia ja talvirehurapsia

Riistapelto tai mesikasvusto
voi joskus olla metsässäkin!

Tällaiselta näyttää hyvin
syöty riistapelto.

Monimuotoisuuden kannalta vain parempi
jos rikat kuten saunakukka moninaistavat
kasvustoa

Monimuotoisuuspellon ei tarvitse olla metsän keskellä,
vaan mieluummin aukeaalla
monipuolistamassa yksitoikkoista
peltomaisemaa

Vastuullinen ja monipuolinen ruokinta
on tärkeää. Vaikka metsästämmekin niin
riistan hyvinvointi on meille kunnia asia.

Metsäkauris on viihtyy
erityisesti isoilla
peltoaukeilla. Se kaipaa
monipuolista maisemaa
ei vain ruokaa vaan
myös suojaa. Suojana
toimii esimerkiksi
auringonkukka

Peltoaukealla oleva suoja kaista.
Auringonkukkaa ja maissia sekä
hunajakukkaa.

Apilapitoinen pelto
on hyvä riistapelto.
Käyttämällä valko-apilaa,
persianapilaa, veriapilaa,
puna-apila sijasta niin saat
paremman
mesikasvuston.

Tässä Fasaani-Peltopyy Diana
mm. Auringonkukkaa,
hunajakukkaa, tattaria ja
keltasinappia.

Tässä kaveri joka ehkä parhaiten löytää yhteistä säveltä mehiläistarhurin
kanssa? Paitsi että hän syö mielellään aikaisin kukkivien lajien siemeniä hänen
poikasensa tärkein ravinto on hyönteiset ja toukat.

Muista niittäessä että jätät pölyttäjille ja muille hyönteisille niittämätöntä kaistaa jotta
sopeutuvat paremmin elämään niiton jälkeen. Tässä mm. apilaa ja sinimailasta.

Rehuöljyretikka?

Lehtisikuri

Toisen vuoden sikuri...
Monimuotoisuus Niitty-Diana.
Lisäksi jäykkänataa, kuminaa,
hunajakukkaa, päivänkakkaraa
ja ruiskaunokkia.
”Beetle-Bank”

Keväällä riistapellot yleensä uusitaan ja niin
riista kuin muukin monimuotoisuus saa
odottaa uutta kasvustoa.

Hunajakukka on mesikasvien
aatelia! Maailmalla on
vaihtoehtoja mutta Suomeen
harva käy.
Pölytys Diana: Veriapila,
hunajakukka, persian-apila,
rehuvirna ja öljyretikka.

Onko tämä kiinnostava kasvi? Ainakin näitä pölyttäjiä kiinnostaa...

Koristekukka Diana, unikkoa, malvikkia,
kaunokkia, päivänkakkaraa jne.

Mitä mehiläiset sekä riista tarvitsevat?
• Aikaisin kukkivia
kasveja
• Suojaa ja
peltoaukeiden poikki
meneviä siirtymä
reittejä.
• Vuodesta toiseen
olevaa kasvustoa joka
suojaa keväällä ja
tuottaa aikaisin kesällä
hyötyjä.
• Viljelijän
suostumuksen. Sen
saa parhaiten
antamalla myös
viljelijälle hyötyjä!

Se ei vältämättä ole
raketti tiedettä…ja sopiva
kalustokin on keksitty…

Periaatteessa mehiläishoitajatkin voisivat
kokoontua keväällä kylvämään
mesikasvipeltoja aivan kuten metsästäjätkin?

www.riistasiemen.fi

Tämä voi jonkun mielestä olla sopimaton kuva
Mutta se on kuitenkin tietynlainen tae
onnistumiselle.

Kylvön jälkeen maa jyrätään

Tämä voisi olla sekä hyvä riistapelto että
toimiva mesipelto?
Ainakin kehittämällä ajatusta se on varmasti
mahdollista!
Kiitos kuulijoille ja toivottavasti saitte joitain
uusia ajatuksia. Toivottavasti voimme olla
avuksi kun te seuraavan kerran tarvitsette
siemeniä?
KIITOS!

