Viljelylaatikon paikka
• Paikka, aurinkoinen ja valoisa.

Auringon valoa on vähintään 8 tuntia päivässä.

• Sijoita viljelylaatikko vesipisteen lähelle.
Silloin kastelu on helppoa.

• Kasvata yrttejä ja salaatteja keittiön lähellä.
Silloin niitä on helppo hakea ruuanlaittoon.

Viljelylaatikon mitat
• Laatikon leveys on 1–1,2 metriä.
• Laatikon pituus voi olla 1,5–2 metriä,
silloin laatikko on helppo hoitaa.

• Viljeltävät kasvit määräävät,
kuinka korkea laatikko on
ja kuinka paljon siinä on multaa.
• Yrtit ja salaatit tarvitsevat 20-30 cm multaa.
• Juurekset tarvitsevat 40-60 cm multaa.
• Paksu multakerros tarvitsee kastelua
vähemmän kuin ohut multakerros.
• Noin 60 cm korkeassa laatikossa on helppo
hoitaa kasveja.
• Jos laatikoita on monta,
jätä niiden väliin yksi metri.
Silloin kasveja on helppo hoitaa.

Viljelylaatikon rakentaminen
• Käytä lautoja,
joita ei ole käsitelty myrkyllisillä aineilla
(esimerkiksi ei painekyllästetty).

• Hyviä rakennusmateriaaleja ovat:
- Kuusilauta,
joka sivellään esimerkiksi pellavaöljyllä.
- Lehtikuusi
- Lämpökäsitelty puu
- Paksu lauta (32 millimetriä)
• Kiinnitä laudat ruuveilla.

Viljelylaatikkoon pohja?
• Puutarhassa viljelylaatikko ei tarvitse pohjaa.
• Pane laatikon pohjalle juurimatto,
jos maassa on paljon rikkaruohoja
tai lähellä kasvaa puita,
joiden juuret yltävät laatikoon.

• Voit panna laatikon pohjalle myös sanomalehtiä.
• Jos maassa ei ole rikkaruohoja,
jätä kulkuaukot maan pieneliöille
(jätä kapea maakaistale peittämättä).

• Jos laatikko on laatoituksella tai
parvekkeella, siinä on hyvä olla pohja ja
salaojitus.

• Hyvä salaoja on noin 15 cm kerros salaojasoraa tai
lecasoraa. Käytä parvekkeella kevytsoraa
(esim. leca- tai ruukku).

Multa ja lannoitteet
• Pane laatikkoon puhdasta multaa,
jossa ei ole rikkaruohoja.

• Sekoita mullan joukkoon lannoitetta
ja kompostimultaa.

• Älä täytä laatikkoa aivan täyteen,
vaan jätä mullan pinta jonkin verran
matalammalle kuin laatikon reunaa.
• Kasvualustan voi tehdä myös itse:
sekoita
puutarha-, lehti- ja kompostimultaa,
kasvuturvetta, kompostoitua lantaa
ja hiekkaa.

• Lannoita sen mukaan, mitä kasveja viljelet.

Salaatti –ja yrttilaatikon
kylvö ja istutus
• Istuta muutama valmis yrtin taimi.

Silloin saat nopeasti maisteltavaa.
• Istuta taimena:
ruohosipuli, persilja, sitruunamelissa.

• Helppoja salaatteja,
jotka voit kylvää siemenestä:
lehtisalaatti LolloRosso, jää- ja tammenlehtisalaatti.
• Kylvä siemenet keväällä toukokuussa.
Siemenet itävät huonosti keskikesän lämmössä.

• Muita kasveja, joita on helppo kasvattaa siemenestä:
- Mangoldi, kylvä toukokuun lopussa.
- Tilli,
kylvä toukokuussa parin senttimetrin syvyyteen.
- Herne, liota ja kylvä toukokuun lopussa
noin 4 cm syvyyteen.

