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Tekijän esipuhe.
Monta vuotta sitten kirjoitin pienen «Osvntan kasvitarhan hoi
toon* kansaa varten, ja tätä kirjaa on nyt levinnyt kaksikymmentä
viisi tuhatta kappaletta. On sanottu että kansa hyvin käsittää tätä
kirjaa, koska se on lyhyt ja selvä, ja että se on sopiva niille, jotka
ennestään eivät tunne kasvitarha viljelystä; mutta on myöskin sa
nottu, että se on liiaksi supistettu niille, jotka tahtovat hankkia
tarkempia tietoja kasvitarhan viljelemisessä. Tässä kirjassa, joka
nyt painosta ilmestyy, olen koettanut saada tämän vian poistetuksi,
sekä kirjoittamalla laajemmin asioista, jotka vaativat laajempaa sel
vitystä että lisäämälli paljon uusia kuvia.
Jokainen, joka tuntee kansamme elintapoja, tietää myöskin
että siltä monasti puuttuu sopivia ja hyviä ruoka-aineita riittävässä
määrässä; mutta vnelä useimmin tapahtuu^ ettei emäntä tiedä niitä
käyttää edullisimmalla tavalla. Sentähden ei siinä ole kyllin että
opetetaan miten kaalia ja muita kyökkikasvia viljellään, jos ei sa
malla opeteta valmistamaan niitä hyvällä ja huokealla tavalla makuisaksi ruuaksi- Mutta ei kukaan ole ottanut kirjoittaaksensa
lyhyttä osviittaa ruuan valmistuksessa kansaa varten. Tällä kirja
sella olen tehnyt koefcukaan niitä ravintoaineita varten, joita saadaan
kasvitarhasta.
Neuvoksi kansakoulunopettajille maalla olen kirjan loppuun
liittänyt pari pohjapiirustusta 5 tahi 57a kapanalan suuruiselle kasvi
tarhalle, jommoisiksi niitä sopivimmiten perustettaisiin koulukartanon läheisyyteen. Kasvitarhan pohjapiirustukset, joita luonnollisesti
voipi tehdä sadalla eri tavalla, ovat ehkä hyödyksi muillekin kuin
opettajille.
Tuskin lienee tarpeeksi iunnettua, että useammista kyökkikasveista on monta eri muunnosta, joilla väliin on hyvinkin poikke
avat ominaisuudet Niinpä on esim. monenlaisia porkkanoja, muuta
mia hyvin suuria, jotka samalla maanalalla antavat tynnörilukua
enemmän kuin toiset, jotka ovat pienempiä. Edelliset, Jotka tavalli
sesti ovat harvasyisiä ja puisia, kalpaa ihmistenkin syödä, mutta sopi
vat kumminkin paremmin rehuksi eläimille, — jälkimäiset ovat sitä
vastoin paremman makuisia ia niitä käytetään sentähden kernaasti
ihmisten ravinnoksi. Sentähden ei ole sopivaa tilata »porkkanan*,
»kupukaalin*, »kyssäkaalin* siemeniä j. n. e.; mutta täytyy myöskin
mainita mitä lajia tahdotaan, aina sen tarkoituksen mukaan, mihin
niitä aiotaan käyttää. Tässä on tärkeimpien kyökkikasvien eri lajit
mainittu.
Tässä kirjassa on sanottu, että siementen viljeleminen aikaa
myöten tulee tärkeäksi Norjan puutarhureille ja maanviljelijöille, ja
tässä voisi sentähden odottaa saada tarpeellista neuvokkia siihenkin,

VI
mutta jos sitä olisi niin tarkasti selvitetty, että jokainen, joka ei
sitä laisinkaan tunne, tulisi asian perille, olisi kirja tullut paljoa
suuremmaksi ja siis myöskin kalliimmaksi. Olen sentähden luullut
sopivammaksi julaista myöhemmin kirjasen neuvokiksi siemeten
viljelemiseen.
Tässä painoksessa on, paitsi muita lisäyksiä, myöskin tärkeitä
neuvoja monen kyökkikasvin viljelemiseen, jota ei edellisessä pai
noksessa mainita. Sitä paitsi on neuvottu, millä tavalla kaalia ja
juurikasvia on talletettava ulkona talven yli. Tämän luulen olevan
suuresti tärkeän, koska harvalla on niin suuria, viileitä ja raittiita
kellareita, kun tähän tarkoitukseen tarvitaan. Näistä ja monista
muista neuvoista saan ystävällisesti kiittää monta Kristianian puu
tarhureista; mutta sulimmat kiitokset saan lausua johtokunnalle seu
rassa »Kongi. Selskab for Norges Vel“, joka on toimittanut monien
kuvien hankkimista varten tarvittavat rahat, ja ainoasti tällä tavoin
on tullut mahdolliseksi myydä kirja sidottuna yhdestä kruunusta.
Jokainen, joka lukee tätä kirjaa, tulee huomaamaan, että se
käsittää asiaa, joka on yleishyödyllinen. Sen tarkoituksena on,
josko vähässäkin määrässä, helpoittaa ja parantaa talonpoikais-kansan elintapaa, hankkimalla sille varaston hyviä ja helppohintaisia ravintoaineita. Kaikin paikoin on näyttäytynyt että so
pivat ja hyvät ravintoaineet sekä järjestetty talous matkaansaavat
ihmisessä suurempaa kestävyyttä ja voimaa, ajatus- ja toimintaky
kyä, — sekä että tämä on ensimäinen askel sillä tiellä, jota on,
käytävä, jos mielitään myöhemmin hankkia korkeampaa sivistystä.
Sentähden tahtoisin panna kunkin sydämelle, joka tuntee kansan
puutteenalaista tilaa ja joka tahtoo tehdä jotakin sen hyväksi ja
sen edistymisen edesauttamiseksi, että se muitten hyödyllisten asiain
ohessa myöskin kehoittaisi Norjan kansaa kasvitarhan hoitamiseen
sekä levittämään sitä oppia, jota tämä kirjanen sisältää.
Kristianian botanillisessa kasvitarhassa 7 päiv. Touko
kuuta 1881.
F. C. SchUbeler.
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Suomentajan esipuhe.

Kirjan tekijä, Herra Tohtori ja Professori Kristianian Yli
opistossa F. O. Schiibeler, on hyväntahtoisesti antanut lupansa kir
jan suomentamiseen sekä samalla tarjonnut käytettäväksi kaikkia
niitä puupiirroksia, joita alkuteoksessakin tavataan. Tästä sekä niistä
arvokkaista neuvoista ja lisäyksistä, joita Herra Tohtori on antanut,
saan täten lausua nöyrimmät kiitokseni.
Viidennessä yleisessä kansakoulunopettaja-kokouksessa Jyväs
kylässä v. 1881 olin tilaisuudessa lausua, että siinä ei ole kyllin,
että kansa oppii viljelemään kyökkikasvia, vaan sen pitää myöskin
oppia niitä valmistamaan ruuaksi sekä käyttämään. Juuri tuo
puoli tässä kirjasessa, että se neuvoo miten eri kasvia ruuaksi val
mistetaan, saattoi allekirjoittajan huomion herätetyksi, ja tarkasta
essa kirjasta likemmin, tulin siihen vakuutukseen, että tätä ennen
en milloinkaan ollut lukenut mitään neuvoja, jotka niin lyhyesti ja
selvään olisivat esitelleet pääkohtia kasvitarhan viljelemisessä.
Ilmanala Norjassa ja Suomessa ei suuresti eroa toisistaan
muussa suhteessa kuin siinä, että Norjassa on talvi lauhkeampi ja
siellä sataa runsaammin, mutta tämä ei vaikuta suurempaa poikkeusta
kasvien viljelemistavassa, ja sentähden soveltuu tämä kirjanen aivan
hyvin meidän oloihimme. Mitä ruokalajien valmistamiseen tulee,
on siinä täytynyt tehdä suurempia muutoksia; meillä valmistetaan
ruokaa toisella tapaa kuin Norjassa ja olen sentähden hankkinut
tietoja siitä, millä tavoin täällä Karjalassa maakansa niitä valmistaa.
Keisarillisen Senatin viime kevännä julaistun päätöksen mu
kaan on kasvitarhanhoidolle seminarissa myönnetty ennistä suurempi
arvo, koska oppilaille tästä lähin on annettava arvosanat myöskin
tässä taidossa sekä yksi luokka vuoroonsa pidätettävä kesän yli semi
narissa yksinomaisesti oppimassa kasvitarhanhoitoa. Tämä on pa
kottanut allekirjoittajaa, jonka tulee johtaa näitä töitä, tarkasta
maan mistä sopivaa oppikirjaa olisi saatavana. Tr. Schiibeler'in
«Kasvitarha, sen hyöty ja arvo taloudessa14 tuntuu minusta parhai
ten vastaavan vaatimuksiani. Kesken kaiken kiireen on suomennok
sen painattaminen tapahtunut, ja on sen kautta korrekturia lukiessa
varmaankin monta virhettä epähuomiosta jäänyt korjaamatta, mutta
pahempi seikka on vielä se, että kielivirheitä on paljon, ja niille en
taida muuta kuin tunnustaa heikkouttani suomenkielen taidossa.
Vakkosalmella Lokakuussa 1884.
Arvid Th. Genetz.
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Kasvitarhahoidon arvo ja hyöty.

Mainio englantilainen tiedem ies Lord Bacon väit
tää, että kasvitarhahoito on puhtain kaikista ihmisillisistä huveista, ja moni muu maailman suurista miehistä
on Jätä taitoa harrastanut suurella mielihalulla. K asvi
tarhahoito on maaviljelyksen äiti, ja voipi otaksua sen
olevan yhtä vanhan kuin itse ihmissuvun; sillä Jum ala
istutti puutarhan Eden’iin ja asetti ihmisen sitä varti
oimaan ja viljelemään.
Sekä meidän m aassa että muissa m aissa on sel
vään huomattu, ettei mikään osa m aaviljelyksestä ole
niin etuisa ja hyödyllinen kuin kasvitarhanhoito. Sillä
ymmärtävällä kasvitarhahoidolla saattaa usein muuta
masta m aakaistaleesta tahi joistakuista hedelmäpuista
voittaa yhtä paljon, kuin varsinaista m aaviljelystä harjoittaissa, kokonaisesta tynnörin alasta.
Sitä paitsi saattaa suurella edulla harjoittaa kasvitarhahoitoa semmoisissakin paikoissa, jotka ovat niin
pohjoisessa että vilja niissä ei valmistu.
K asvitarhahoitam ista varten vähäisemmän perheen
tarpeeksi ei välttäm ättöm ästi tarvitse ottaa työhön kel
vollista m iestä m aanviljelykseltä. Vaimo väki saattaa
aivan hyvin hoitaa kasvitarhan, ja moneen työhön ky
kenevät myös vanhat tahi kivuloiset sekä lapset, jotka
eivät jaksa ottaa osaa raskaimpiin töihin.
A ivan hyvin tunnettu on se seikka, että talonpoi
kaisella väellä on aivan vähäisen tilaisuutta hankkia
vaihetusta rukassaan, asukootpa sitte sisäm aassa tahi
merenrannikolla. N e ruokakasvit ja kaalikset, joita ta
vallisesti viljellään puutarhassa, olisivat siis erittäin tar
peelliset ja terveelliset vaihdoksena arkipäiväisessä m u
assa ja sitä paitsi ovat ne suuresti ravitsevia.
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Joka sitä ei ole koettanut, voipi tuskin aavistaa
kuinka paljon näitä ravintoaineita vähemmässäkin mää
rässä käyttäessä voittaa, kuinka paljon muuta ruokaa
sen kautta säästyy ja kuinka terveellinen kaikille ihmi
sille tämmöinen kaaliksien käyttäminen ruokaaineiden
vaihdoksena on.
E i siinä kyllin, että monet kyökkikasvit ovat ravitsevaisuutensa puolesta lähes lihan vertaiset - - niin
kuin esim. herneet ja pavut; mutta ovat kuten sa
nottiin sitäpaitsi nautittuna usein terveydelle tarpeel
liset. Kansat, jotka asuvat niin kaukana pohjoisessa
etfe iv ä t viljaa tahi muita hyödyllisiä kasvia saata vil
jellä, ovat oppineet luontoperäisen vaistinsa avulla ha
kemaan kasvia ravinnokseen. Eskim oit Amerikan poh
joisimmissa osissa, joissa jää ja lumi peittää maan suu
rimman osan vuotta, ja jotka sentähden melkein yksin
omaisesti elävät ruoka-aineilla eläinkunnasta, tuntevat
tarvitsevansa sen ohessa myöskin muita aineita, ja kokoovat sentähden suolaheinää, puoloja, karpaloja j. m. s.
N äitä he säilyttävät ja käyttävät terveyden vuoksi
kurjan ruokansa lisänä.
Tulimaalla Etelä-Am erikan etelä puolella asuu
kansa, jota ei myöskään voi lukea luonnon lempi
lasten lukuun. P aitsi sitä niuhaa ruokaa kaloista ja
muutamista villi eläimistä, joita he voivat huonoilla aseil
lansa tappaa, ei koko maassa löydy muuta ravintoainetta
kasvikunnasta, kuin muutama laji puoloja, joita he syö
vät. M utta väisti on opettanut asukkaita poistamaan
tätä puutetta muutamalla syötävällä sienellä, joka kas
vaa puitten rungoilla. N äitä kokoovat ja käyttävät
asujamet suurin määrin.
Jos käännämme huomiomme siihen maanosaan,
jossa itse asumme, niin huomaamme, että väisti myös
kin täällä on opettanut ihmisiä hakemaan vaihdosta
ruoka-aineissaan. W enäläiset ja muut slavilaiset kan
sat kokoovat suuressa määrässä sieniä, joita ne kesällä
syövät tuoreina sekä kuivaavat ja suolaavat talvivaraksi.
Köyhä, loisväki maksaa useissa paikoissa veronsa tilan-
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omistajille kuivatuilla sienillä. Paastopäivinä, joita hei
dän uskontonsa säätää ja jolloin ei ole lupa syödä mi
tään ainetta eläinkunnasta, ovat sienet heidän tärkeim 
pänä melkein ainoana ravintoaineena; eikä ole voitu huo
mata, että heidän työkykynsä tästä olisi vähintäkään
kärsinyt.
Puuttuvasta tiedosta ja myöskin juurtuneesta ta
vasta syöpi meidän kansamme nälkävuosina kernaammin
pettuleipää, joka on vaikea sulattaa, mutta jättää lehmien
ja hyönteisten syötäväksi sienet, jotka ovat hyvänmakui
set ja ravitsevat. Sitä paitsi kasvaa sieniä runsaammin
juuri vesi-kesänä, jolloin vilja ei valm istu tahi vahin
goittuu sateilta. Ehkä tämä juuri on osoitus luonnolta,
että meidän tulisi käyttää näitäkin kasvia parhaimmalla
tavalla, erittäinkin niinä aikoina, jolloin on puute muusta
ruu’asta.
E i ole laisinkaan tarvis hakea esimerkkiä niin
kaukaa, saadaksemme todistetuksi sen, minkä edellä
olemme väittäneet. Pohjois-Ruotsissa sekä Norjassa
kokoovat asukkaat suuren joukon suolaheiniä, joita he
keittävät ja tallettavat talvi-ruu’aksi. Lappalainen ei
edes halveksi herukkaa (Mulgedium alpinum), joka on
niin karvas maultaan, että se tuskin kelpaa karhullekaan.
Pohjois-Norjassa kokoovat Norjalaiset sekä Lappalaiset
muualla halveksituita variksen marjoja, joita he sekoit
tavat piimämaitoon ja säilyttävät talvivaraksi. Samoin
tehdään myös Island’issa.
M ainituista esim erkeistä voipi kukin huomata että
väisti on opettanut ihmistä hakemaan ruu’an vaihdosta
ja että joku määrä kas villistä ruokaa vaihdokseksi ta
valliselle eläim elliselle ruu’alle on välttäm ätöntä poistaak
seen kerpukkia ja muita tautia sekä ylipäänsä ruumiin
terveyden ylläpitäm iseksi.
M utta tähän tarkoitukseen ei kaikki kasvit ole
yhtä sopivia; sillä monta eri lajia kasvia löytyy, joilla
on erilaiset ominaisuutensa. Viljalajit ovat tosin ihmi
selle kaikista kasveista hyödyllisin™ ät, mutta ne toki ei
vät yksinänsä riitä. Ruumiin terveenä pysym iseen vaadi-
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taan myöskin vaihdosta niissä ravintoaineissa, joita kasvikunnasta saadaan, ja tähän ovat tuoreet kyökkikasvit
erittäin sopivat.
Y leensä otaksutaan että ruoka-aineilla ei ole muuta
tarkoitusta, kuin ruumiin voimien ylläpitäminen, tahi
toisin sanoen, että ne edesauttavat ainoasti ruumiin ole
m assa oloa. M utta jos tätä seikkaa tarkemmin m ieti
tään, tultanee vallan toiseen käsitykseen. Muutama
meidän aikakautemme etevim m istä luonnontutkij öistä
väittää, että ruu’an muutos etupäässä on m etsäkissasta —
ahnain ja kavalin tunnetuista eläim istä — tehnyt koti
eläimen ja vieläpä pikkulasten leikkikumppalin. M at
kustavaiset tietävät kertoa kuinka Indianit Am rikassa
aina ovat sitä alhaisemmalla kannalla, minkä enemmän
heidän ravintonsa lähenee petoeläinten ravintoa, ja että
he eivät ole otolliset sivistykselle ennenkuin lakkaavat
syöm ästä raakaa lihaa.
Satojen esimerkkien avulla olisi helppo osoittaa,
että ruoka-aineilla on paljoa suurempi vaikutus ihmisen
ruumiin voimiin ja kestävyyteen, ajatus- ja toiminta
kykyyn, kuin otaksutaan. K oska ruoka muuttuu vereksi,
veri lihaksiksi, hermoiksi, luiksi ja aivoiksi, eikö ravinto
aineilla täten siis olisi mitään vaikutusta mielialaan ja
henkisiin kykyihin, lyhyesti sanoen kaikkeen mitä ihmi
sen henkisiin toimiin kuuluu.
Onnellinen todella se, jolla jokapäiväisen leivän
lisäksi on kasvitarha, olkoonpa se maalla tahi kaupun
gissa, ja joka taitaa sekä tahtoo hoitaa sitä niin, että
siitä saa kaaliksia ja muita kyökkikasvia perheen joka
päiväiseksi tarpeeksi.
M onin paikoin on nähty, että kasvitarhan ja bedelmäpuitten hoito eivät ainoasti ole antaneet suurta
voittoa, vaan myöskin edistäneet tyytyväisyyttä, järjes
ty shalua, ahkeruutta, raittiutta ja varallisuutta. M ai
nitaksemme vaan muutaman esimerkin, tahdomme tässä
muistuttaa noita suuria tehdaslaitoksia, joissa usein on
suuri joukko lapsia. Jos näissä paikoissa voisi saada
semmoisen järjestyksen toimeen, että jokaisella perhe-
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kunnalla olisi pieni puistonsa talli edes pieni sarka vil
jelem iseen kelvollista maata, olisi paljon telity tehdasväen varallisuuden edistäm iseksi; — ja ainahan on hel
pompi hankkia sen verran maata kun kasvitarhaa var
ten tarvitaan, kuin varsinaista maanviljelemistä varten.
Sen, joka on pienissä varoissa, ja jolla siis ei ole
varaa suurempiin ulosmaksuihin, on jos mahdollista niin
toim ittava, että hän voipi nauttia hyvää, huokeahintaista
ja ravitsevaa ruokaa. Sitä hän myöskin taitaa jossakin
määrässä, järjestäm ällä taloutensa niin, että sopiva määrä
kyökkikasveja lisätään nykyjään käytettäviin ravintoaineihin ja näitä sopivalla tavalla valm istetaan. Tuskin
löytynee voimakkaampaa, ahkerampaa ja kestäväm pää
kansaa kuin Skottlantilaiset, ja voipi otaksua sen var
mana, että syynä siihen on heidän järkevä elintapansa.
M utta Skottland’issa käytetään myös melkoinen määrä
kyökkikasveja ravintoaineina, ja mainio kirjailia (Sin
clair), joka näistä seikoista on kirjoittanut paljon, sanoo,
että ne Skottlantilaiset, jotka asuvat yläm aassa ja jotka
muinoin elivät melkein pelkällä kalalla, ja muilla eläi
m ellisillä tuotteilla, aikoja sitten ovat oppineet tunte
maan, mikä etu on kaalin ja muiden kyökkikasvien
käyttäm isestä, sentähden että se käy huokeammaksi
sekä terveellisemmäksi.
K yökkikasvit voivat myös suureksi osaksi poistaa
sen hädän ja puutteen, joka usein syntyy nälkävuosien
jälkeen. Sillä harvinaista on, että ilmanlaatu on yhtä
sopimaton kaikille kasville, ja jos joku osa niistä ei menestyisikään, on kumminkin hyvä jos jääpi jotain, jolla
puutetta ja hätää saattaa lievittää.
Edellä on mainittu että kasvitarhahoito on maaviljelyksen äiti, ja ei ole epäiltävää että se ajan pit
kään tulee ansaitsemaan tätä nimeä. Puutarhassa
voipi helposti nähdä, että se työ, jota kustannetaan
maan päälle sen huolelliseen ojittamiseen, kääntämiseen
ja lannoittamiseen, aivan hyvin palkitsee siihen käyte
tyn ajan ja kulungit. E ikä tarvittane suurta tarkkaa
vaisuutta ymmärtämään, että pelto antaisi suuremman

()

sadon, jos sitä viljeltäisiin suuremmalla huolella, kuin
nyt useimmiten se osaksi tulee.
R uotsissa on laissa säädetty, että kansakouluissa
on opetettava kasvitarhahoitoa ja puiden istuttam ista.
K oska siellä pidetään tarpeellisena jo kouluissa opettaa
tätä taitoa, osoittaa tämä aivan selvään, että R uot
sissa on käsitetty kasvitarhahoidon yleishyötyä.
M e tiedämme kaikki, että ihminen „ei elä yksi
nään leivällä44, mutta Jokapäiväinen leipämme 44 on kum
minkin perusehto meidän ajalliselle olemiselle ja sentähden täytyy sen, semmitenkin m aassa semmoisessa
kuin meidän, tulla tärkeimmäksi esineeksi meidän huo
lenpidollemme. J a on kirjoitettu: J o k a peltoansa kyn
tää, hän on saapa leipää kylliksi; mutta joka laiskana
vaeltaa, hän on saapa köyhyyttä kylliksi . 44
Ihm iset ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan
sellaisia, että he aina etupäässä tarvitsevat vaatteita
ja ruokaa, asuinsiaa ja kotia. Se, joka yksistään koit
taa edistää hengellistä kehkeytym istä, saarnaa sentähden useimmiten kuuroille, niinkauan kuin hänen kuulioilla ei ole mitä syödä. Toisin sanoen: ruumiillinen puute
on suureksi haitaksi ja esteeksi valistuksen levenem i
selle. Tämänkin tähden on se aivan paikallaan, että
puutetta ensiksi lievennetään tahi poistetaan kullekin
henkilölle sopivan työnannin kautta. H enkistä edisty
mistä ei voi perinpohjin edesauttaa, ellei aineellinen
vaurastuminen käy edellä tahi kumminkin tasan; mutta
elköön kukaan koettako edistää jälkikim äistä edellisen
kustannuksella, tahi niin, että hengellinen vaurastumi
nen siitä tulisi kärsimään. Molempien tulee aina seurata
ja kannattaa toisiansa, — niitten tulee kulkea käsi
kädessä.
Kukin tuntee oman maamme tilan. Aina nuoruu
desta saakkaa täytyy suuri osa kansasta kärsiä puutetta
ja voittaa monenlaisia vaivaloisuuksia. Tällä tavoin tulee
se jo aikaiseen pakoitetuksi vakaisesti miettimään useam
pia asioita, jotka kuuluvat jokapäiväisen leivän hank
kimiseen. M utta tämän kautta teroitetaan vähitellen
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ajatuskyky myöskin vähemmin tärkeissä kohdissa, ja
opitaan vuosien kuluessa vähäisillä apukeinoilla pelastaumaan monesta pulasta, tahi toisin sanoen luottamaan
Jumalaan ja omiin voimiin sekä auttamaan kukin itse
änsä. Siis ei ole mitään älyn tahi ymmärryksen puu
tetta; mutta alituinen ahkeroiminen jokapäiväisen lei
vän eteen tylsyttää useimmiten vanhimmissa ihmisissä
sekä k y’yn että halun oppimaan jotakin uutta. K an
samme ei sen tähden olekaan vielä ennättänyt hankkia
itselleen tietoa ja valistusta monessa tärkeässä asiassa.
Sittenkuin tämä on hankittu, ei se ole raskas kan
taa, sillä tuo vanha sananparsi „oppi ei ojaan kaada66,
sisältää todellakin syvän totuuden. M utta kun kansa
on käsittänvt tarvitsevansa tietoa ja taitoa, tietää se
myös hankkia sitä; ja sitä myöten kuin valistus leviää,
kasvaa myös halu oppia enemmän ja siten saavuttaa
ihminen aina suuremman vallan luonnon yli.
A ine, jota tässä kirjasessa käsittelemme, on sitä
lajia, että me enimmiten tulemme puhumaan semmoisesta
taidosta, joka koskee taloutta ja etupäässä on avulias
jokapäiväistä leipää hankkiessa.
Tässä otamme puheeksi muutaman kansamme omi
tuisuuden, joka ei ole kehuttavaa laatua, ja joka siis
olisi hyljättävä: monin paikoin raiskataan aikaa, ikään
kuin sillä ei olisi mitään arvoa. M utta sitte vasta kuin
on opittu oikein käsittäm ään sananlaskun: „aika on ra
haa66, opitaan myös järjestämään ja käyttäm ään niitä
työvoimia, joita löytyy, tavalla, joka kunkin elinehdoille
on sopivin. A siain ollessa nykyisellä kannalla, menee
paljon työvoimia hukkaan, tahi ne ei tule oikeen käyte
tyiksi; ja valaistakseni tätä väitöstäni lienee kylliksi
että mainitsen lasten työky’yn. Väliin pannaan lapsia
töihin, jotka ovat heille liian raskaita ja sillä välin kul
jeskelevat he aivan joutilaina. Jos lapsen työtä ra
haksi muutettuna ei voi pitää suuriarvoisena, on sillä
toki toinen ja paljoa suurempi arvo kullekin yksityiselle
lapselle ja siis koko yhteiskunnalle: sen kautta tottuu
jo lapsuudesta työntekoon ja tuntemaan huvia aikaa
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käyttäessä johonkin hyödyttävään; — ja kun nämä avut
miespolvesta miespolveen jäävät perinnöksi niin tervem ieliselle ja luonnostaan totiselle kansalle, kuin meidän,
ei niiltä tule puuttumaan hyviä hedelmiä.
Kansamme pitää myöskin jättää tuo tapa: hal
veksia mitä se ei ole ollut tilaisuudessa oppia tunte
maan, ja hyljätä sitä, joka on hyvää ja tarkoituksen
mukaista, yksinom aisesti sen tähden ettei se ole tapana
maassa. ,*Maantapa“ on aave, joka monin paikoin val
litsee, se on vuosikausia estänyt useampia hyödyllisiä
muutoksia, kuin ensi silm änräpäyksessä voipikaan uskoa.
Väliin olemme niin heikkoja, etfem m e uskalla tehdä
muutosta tuossa tahi tässä, vaikka hyvin ymmärrämme
että muutos olisi hyvä ja edullinen, yksistään naapuriemme pilkkaa peläten. M utta niin vakaa kansa, kuin
meidän, ei tarvitse pelätä aaveita ei yöllä eikä päivällä;
sen tulee huomata hyvää ja noudatettavaa m onessa uu
dessa muutoksessa sekä halveksia monta juurtunutta
ennakkoluuloa.
Sen johdosta mitä nyt on sanottu, ei yleiseen voi
odottaa, että vanhempi polvi talonpoikaisväestä taitaisi
suurin askelin edistyä nykyisistä oloista. Nuoriin on
tämä oppi istutettava. M utta lapsi ei taida neuvoa tahi
ohjata itseänsä. M eidän täytyy siis kääntyä säädyn
puoleen, joka on mitä kunnioitettavimpia ja vaivaloisimpia, mutta m aallisessa suhteessa mitä vähimmin palkit
tuja, — maamme kansakouluopettajien puoleen — pyyn
nöllä ja kehotuksella, että he ottaisivat tämän asian
huostaansa.
M utta miten on tämä asia toimeen saatava? V astauk
seksi lausumme, että lapsen tulee oppia koulussa ei vaan
ensim äiset alkeet yleisissä tieteissä ja taidoissa, se on
kirjoittaa ja lukea, vaan myöskin oppia tuntemaan ja ar
vossa pitämään ulkonaisen luonnon viljelem istä ja hoitoa.
Kansakoulu asetuksemme määrää, että kansakou
luissa on opetettava myöskin luonnontieteiden alkeita.
Sama laki myös säätää, että viljelym aata on jätettävä
kansakoululle opettajan käytettäväksi. Sentähden tulee
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opettajan käyttää tätä maata niin hyödyllisesti ja etuisasti kuin mahdollista* M utta tämän tarkoituksen saa
vuttam iseksi, täytyy opettajan hankkia tietoa niistä
luonnonlaista, joita hänen on opetettava oppilaisillensa,
sekä sen ohessa siitä voitosta, jonka hän saattaa an
saita, jos hän viljellessä maatansa seuraa ja hyväksensä
käyttää niitä neuvoja, joita luonnonlaista saattaa oppia.
Opettajalla on siis kaksinkertainen syy perehtyä näihin
lakeihin.
M aaviljeliän on aina pidettävä luontoa tarkalla
silmällä. Siinä ja sen avulla on hänen tehtävä työtä
ja sen voimia on hänen tunnettava taitaaksensa käyt
tää niitä eduksensa. Luonnolle ei saata väkivaltaa
tehdä; mutta kun on opittu tuntemaan tapaa, jolla se
vaikuttaa, saattaa usein luontoa auttaa ja johdattaa
määrättyihin suuntiin. Jos tahdotaan saattaa työtä toi
vottuun päämäärään, on maamiehen opittava tuntemaan
tärkeimmät niistä laista, joiden mukaan luonnonvoimat
vaikuttavat sekä niitten kappalten luonteen ja ominai
suudet, joita hän joka päivä käsittelee. M utta koulussa
on tämä jo opittava, siten että huomio aikaiseen kään
netään näihin esineihin ja totutetaan hakemaan selitystä
niitten ilmiöiden syistä ja vaikutuksista, jotka joka päivä
tapahtuvat silmiemme edessä.
Ennen jo on sanottu, ettei mikään maaviljelemisen
haara ole niin etuisa kuin kasvitarhahoito. Kansakouluasetus nimittää nimenomaan kasvitarhahoitoa tarkoituk
sena, johon osa koulumaasta on käytettävä. Opettaja
ei varmaankaan jätä käyttäm ättä jotakin osaa m aasta
tähän tarkoitukseen, nimittäin kukkaisia, kyökkikasvia
ja hedelmäpuita varten, aina sen mukaan kuin ilman
ala soveltuu niitten menestym iselle. Ennenkuin tämä
käypi mahdolliseksi on useampia pienempiä ja suurem
pia töitä toim itettava. Ilman niitäkään vahinkoa tahi
keskeyttäm istä opetuksessa saattavat lapset vapaahet
kinä aivan hyvin ottaa osaa useampiin töihin ja sen
kautta saada ohjausta ainakin sen verran, että heidän
silmänsä aukenevat ja mielensä herätetään tämän kai-
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täisiin työskentelem isiin. K oulussa on opetus kernaimmiten niin asetettava, että ajatuskyky kehittyy ja ylei
nen päätelm äkyky ohjataan siihen suuntaan, että sen
vaikutus kestää koko elinajan. Tällä tavoin olisi asia
tässä suhteessa niin hyvin valm istettu, että syystä saat
taisi toivoa parasta tulevaisuudelta.
Olkoon työ kuinka alhaista laatua hyväänsä, käypi
se paljoa helpommaksi, jos pyritään m äärättyyn tarkoi
tukseen, joka ei ole kovin kaukana. M utta useista hyö
dyllisistä esineistä, joita työn kautta saadaan toimeen,
tuntevat ihmiset suurempaa huvia niistä, jotka ovat
elollisia ja kasvavat, jotka kehittyvät ja muuttuvat
silmiensä alla, erittäink n jos niihin käytetty työ ei ole
kovin raskasta laatua. Se, joka istuttaa pensas-aitauk
sen, saapi esimerkiksi nauttia suurempaa huvia siitä,
kuin se joka käyttää yhtä pitkän ajan muullaisen aidan
panoon. Toisin sanoen: tyytyväisyys riippuu usein siitä
suhteesta, jossa työntekiä tulee olemaan ulkonaisen luon
non suhteen. Se, joka viljelee maata, panee tähän suu
ren osan elämänsä työtä, sekä kaiken sen huolen ja
älyn, jolla työtä on käytetty. Lapsi, jota neuvotaan
kasvitarhahoidossa, siten että se tarkkuudella seuraa sie
menen kehittym istä itäm isestä aina täysi tuleutuneeksi
kasviksi, ja joka samalla oppii käyttäm ään kasvatta
miansa kasvia hyödyksensä ja viattom aksi iloksensa,
on sekä tehnyt jotain hyödyllistä, että myös saanut sil
mänsä avatuksi käsittäm ään Luojan töitä. Oppi, jota
elämä ehkä muutoin olisi myöhään tahi ei koskaan, tar
jonnut. Sitä paitsi on se itse asian luonnossa, että ih
minen tyytyy kernaammin työhönsä, jos tietää askaroivansa ei vaan jokapäiväisen leipänsä eteen, vaan
myöskin valistuksen levittäm iseksi.
Kansakouluopettajilla on valitettavasti nykyjään
aivan vähäinen taito ylläm ainituissa askareissa ja ovat
he sentähden pakoitetut hankkimaan sitä omin päinsä. Jos
tämä seikka näin jätettäisiin oman onnensa nojaan, voisi
viipyä monta miespolvea ennenkuin joitakuita etuja siitä
voisi voittaa. M utta tässä meidän on taaskin m uistutet
tava että „tieto on valta ja voim a 44 sekä „aika on rahaa . 44
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Kukin tietää, että aina on ollut vaikea saada jo
tain uutta toimeen; mutta kun tämä uusi on sitä lajia,
että sillä tuskin voi olla muita kuin hyödyttäviä tahi
ilahuttavia seurauksia kaikille, ei käynne mahdottomaksi
keksiä jotakin keinoa.

Siinä toivossa on tämä asia otettu keskustelun
alaiseksi kahdessa yleisessä kansakouluopettaja-kokouksessa Jyväskylässä (1869 ja 1881). Molemmissa näissä
kokouksissa kannatettiin melkein yksimielisesti sitä mieli
pidettä, että maamme kansakouluopettaja-seminareissa
olisi perustettava sopiva kasvitarha, jossa oppilaat saisi
vat sen verran ohjausta yleisimmissä ja tärkeimmissä
kasvitarhatöissä, että he sitten opettajiksi tultua voisivat
jollakin taidolla ja menestyksellä viljellä sitä maata,
joka kuuluu kansakouluun. Suuri luku maamme taitavimpia kansakouluopettajia, jotka itse ovat seminarin
läpikäyneitä, voinevat tämmöisen asian parhaiten rat
kaista. Etenkin viimeisessä kokouksessa ovat opettajat
selvään lausuneet toivonsa, että semmoinen ehdoitus voit
taisi laillisen voiman.
Tämän kautta olisi paljon voitettu, sekä sen tai
don ja herätyksen kautta, jota lapsi saisi koulussa sekä
esimerkin kautta. Kukin kuntalainen saisi silloin kansakouluopettajan kasvitarhassa todistuksen siitä, että monta
lajia kasvia voipi m enestyä ja myöskin oppia opettajan
keittolassa millä tavoin nämät kasvit voidaan käyttää
taloudessa hyödyksi.
Tämä olisi kaikki hyvin. M utta vielä on tärkeä
seikka jäljellä. Kasvitarhahoidon maalla saattaa syystä
sanoa olevan jotakin uutta: ja kaikki uusi, olkoonpa se
kuinka hyödyllistä hyvänsä, tarvitse etenki alussa tulla
edesautetuksi kaikilta haaroilta, ja jos sitä ei tehdä, me
nee usein parhainkin asia kumoon. A ivan luonnollista
on että vähemmin valistuneen täytyy hakea oppia ja
neuvoa siltä, joka, nämät on osaksensa saanut. Jos
nyt, mainitaksemme esimerkin, joku torppari näkee kan
sako uluopettajan hoitavan kasvitarhaansa kaikella huolella
ja ahkeruudella, ja jos lapsensa kouluaikana innostuvat

12

tähän toimeen, voipi kumminkin tapailtua, että koulun
käynnin päätettyä tämä halu lakkaa. Joka päiväinen
esimerkki ei enää ole silmien edessä ja hyvät vaiku
tukset, jotka sillä alussa oli, laimenevat vähitellen,
sillä tilanhaltian luona, jossa useimmiten vanhemmat se
kä lapset toimittavat suurimman osan maatöistä, ei kasvitarhahoito useinkaan ole paremmalla kannalla kuin torp
parin luona.
Valitettavasti kyllä maaviljelys ja karjanhoito kaik
kine mitä siihen kuuluu, tahi sanalla sanoen, koko ta
louden hoito monin paikoin on niin alhaisella kannalla,
ett’ei kasvitarhahoidolle voi uhrata mitään erinäistä huo
miota. Monessa talossa ei ainakaan käytännössä ole
käsitystäkään siitä tulekista, joka syntyy pennien ko
koamalla, vaikka pennistä syntyy markkoja, ja sentähden ei tulla ajattelemaankaan niin vähäpätöistä seikkaa
kuin kasvitarhahoitoa. Mietitään vaan mistä suuret an
siot saataisiin, eikä tulevaisuudesta pidetä lukua. Met
sänomistaja haaskaa hetkellisen edun tähden metsänsä,
josta synty3r vastaisuudessa suurta vahinkoa hänelle it
selleen tahi ainakin hänen jälkeisillensä; hän tekee sa
moin kuin akka sadussa, jolla oli kultamunia muniva
kana: tappaa kanan saadakseen kaikki munat kerras
saan. Monin paikoin on kaikeksi onneksi olot toisen
laiset, ja niissä ei käy vaikeaksi löytää tietä, jota on
seurattava.
Vuosi vuodelta käypi se tavallisemmaksi, ainakin
muualla maailmassa, että vähemmänkin varalliset talon
pojat panevat pojistaan sen, jonka perinnöksi talo jääpi,
läheiseen maanviljelysopistoon. Useimmissa maaviljelysopistoissa on kasvitarhahoitoa ainoasti harjoitettu nimeksi;
mutta mahdotonta ei liene saada tätä seikkaa korjatuksi.
Jos maaviljeliä, joka on saanut oppinsa maaviljelysopistossa, siellä olisi oppinut käsittämään kasvitarhahoidon hyötyä, ei hän sittemmin kotonaan halveksisi tätä
maaviljelyksen haaraa. Hän ajaisi asiatansa pikem
min niin, että hänellä itsellänsä olisi siitä sekä huvia
ja hyötyä ja muilla olisi esimerkkiä hänestä, ainakin
hänen lähiseudulla.
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Useimm issa perhekunnissa maalla on lasten kas
vattaminen ja useammat koti askareet jätetyt tykkönään
emännän, tahi kumminkin naisväen huostaan. H ä 
nellä on siis erittäin edesvastauksen alainen toimi,
seikka, jota kukin aivan hyvin tuntee, mutta jota usein
näytetään unhoitettavan. K asvatus, jota nainen tavalli
sesti saapi, ei kumminkaan vastaa sitä tärkeätä tehtä
vää, jota hänellä eläm ässä on täytettävä.
Muutama seikka, johon jo lapsuudesta on koetetta
va totuttaa, on parempi ja puhtaampi kauneuden tunne
ylipäänsä ja selvempi käsitys meidän suhteestamme luon
toon ja etenkin kasvikuntaan. Puhtaampi kauneuden
aisti seuraa useimmiten korkeampaa valistusta, ja sitte
vasta, kun tieto ja oppi ovat hajottaneet pimeyden var
jot, voipi kauneuden tunne juurtua ja rehoittaa. M utta
löytyköönpä kuinka paljon synnynnäistä kauneuden tun
netta ja käsitystä hyvänsä, tarvitsee se kehittym istä
ja muodostumista. Tämä ei koske vähimmiten luon
non ihanuuksien käsittäm iseen tarvittavaa aistia.
Tässäkin on meidän käännyttävä vaimon puoleen.
Y ksin hänen vallassaan on hankkia kodille ja mitä sii
hen kuuluu oikean ihanuuden ja suloisuuden, ja esimerk
ki sekä tottumus ovat tässä vaikuttavat lapsiin. Y lei
seen on myöskin helppoa herättää vaimon taipumusta
ja m ieltym ystä kaikkeen hyvään ja kauniisen, ja sentähden käynee tuskin vaikeaksikaan voittaa vaimon
osanottavaisuutta ja halua niin luonnolliselle ja viehät
tävälle työskentelem iselle kuin kasvitarhakoidolle, jossa
vanhat sekä nuoret joutoaikoina voivat tehdä hyötyä se
kä samalla löytää viatonta huvia ja kehoitusta, joka ei
vaadi rahauhrauksia eikä ole terveydelle vahingollista.
Tässä on toki vielä vaikeuksia voitettava: naisen
kasvatus sekä kaupungissa että maalla on vielä sitä
laatua, ettei hän suuresti opi tuntemaan luontoa, joka
ympäröipi meitä. J a mikä oppi, paitsi jum alallisten to
tuuksien tunteminen, olisi tärkeämpi, hedelmiä tuotta
vampi, vahvistavam pi ja jalostuttavam pi kuin tämä.
M utta mitä nainen, kuten sanottu, ei vielä taida, sitä
voipi hän oppia!

14
Onko vaimon siis ruvettava puutarhuriksi? M iksr
ei, jossakin määrässä, ainakin maalla. U seat raskaam
mista töistä kuulusivat tosin m iesväen tehtäviin; mutta
suurimman osan kasvitarhassa tehtävistä töistä voipi huo
leti jättää vaimoväen tehtäväksi, joko omakätisesti, jos
hänen asemansa ja varallisuutensa niin vaativat, tahi jos
asianlaita ei ole sellainen, kokeneilla neuvoillaan ja
osaa-ottamisellaan ohjaamaan ja johtamaan sitä kokonaisuudeseaan. A sialle, jonka eteen tässä työskente
lemme, painettaisiin sen kautta kokonaan toisenlainen
muoto kun mikä sillä nyt on.
E i kukaan taida viljellä kasvia ajattelem atta jol
lakin tavalla tointansa, ja silloin ei voi viipyä kauvan
ennenkuin tullaan siihen kokemukseen, että kukat sitä
paremmin m enestyvät, minkä enemmän niitten kanssa
työskentelee. Muun muassa oppii, että taim et viihty
vät parhaiten jos ne saavat raitista ilmaa ja lehdet pi
detään puhtaana; ja jos kerran niin pitkälle on päästy,
on helppo käsittää, että puhtaus ja raitis ilma myös
ovat välttäm ättöm iä niiden ihmisten toimeen tulolle, jot
ka asuvat samoissa huoneissa kasvien kanssa.
Sama on myös talon ulkopuolisen ympäristön laita;
vähäisinkin mökki voipi saada viehättävän ja m iellyttä
vän nä’ön parin köynöskasvin kautta, jotka kiertävät
ylös sen seinää myöten tahi muutamien kukkien kautta^
jotka kasvavat sen akkunoiden edessä. Huokeahintaisempaa ja kauniimpaa koristusta ei kukaan taida
itselleen hankkia. M utta kun rakennuksen ympäristö
on soma ja m iellyttävä, on syytä otaksua, että sama
puhdas aisti ja huolenpito, joka tämän on matkaan saa
nut, joko jo vallitsee talli pian on löytävä tiensä taloon.
Tämäpä harvoin yksin tulee, sitä seuraa tavallisesti
monta muuta hyvää.
Kasvitarhahoidossa ovat kauneus, ihana, hyödyllinen
toinen toistensa seurassa, ja samalla kuin toisia näistä
edistetään, edistetään myöskin toisia.
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Ensimäinen Jakso.
Maanviljelys on paras kaikissa; sen
päällä on kuningas maakunnassa, että
kedot kynnettäisiin. Salom. Saarnj. 5: 8.
§ 1. K yökkikasvitarha on tehtävä tasaiselle maalle
tahi vielä kernaammin semmoiselle, joka tasaisesti viet
tää etelää kohti ja siten että rakennukset, vuoret, puut
ja pensaat tahi muut esineet suojaavat sitä kylm iltä
pohjois, koillis ja luode tuulilta. Parasta on jos maa on
viettoa sen verran, että se joka kymmenellä kyynärällä
laskee puolen kyynärää. Jos siis kyökkitarha on 60
kyynärän pituinen, tulisi etelä osan alla 3 kyynärää
matalamman kuin pohjois osan.
Jos ei ole puita tahi muita esineitä, jotka suoj aa
vat tarpeeksi yllänim itettyjä kylmiä tuulia vastaan, on
kasvitarhan ulkopuolelle istutettava pajuja, jotka kasva
vat pian, niinkuin raitaa (Salix Capraea), halavia (Salix
pentandra), virpapajua (Salix aurita) tahi vasupajua
(Salix viminalis). Yasupajun vuosivesat antavat hyvän
voiton, jos niitä käytetään itse tahi myydään vasuntekiöille. Yirpapajusta käytetään 2— 3 vuoden van
hat varvat astiavanteiksi. K aikki pajulajit kukkivat
aikaiseen keväällä ja ovat aivan hyödylliset mehiläi
sille. Jos maa ei ole tarpeeksi kostea pajujen höystymiselle, voipi istuttaa muita puita, niinkuin pihjalaa,
pähkinäpensaita, syreeniä tahi seljapuuta.
§ 2. Kyökkitarhan sisälle voipi kyllä istuttaa
pensaita, niinkuin karviais- ja viinamarjapensaita, mutta
ei suurempia puita; näitä ei myöskään ole istutettava
kasvitarhan etelä osaan.
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§ 3. Paras ja sopivin maalaatu on paksupintainen multamaa, jossa on savea ja hiekkaa seassa. Sitä
kin parempi on jos jankko eli maaperä on savea tahi
muilta savensekaista maalajia. Jäykkä savikko tahi
möyheä hietikko eivät sovellu kasvitarhaviljelykseen, ellei
niihin sekoita muita maalajia. Savikko on sentähden
sitä ennen parannettava sekoittam alla siihen hiekkaa,
multaa ja mutaa; hietikko sekoittam alla siihen savea ja
ruokamultaa. M udassa on monta kasville hyödyl
listä ainetta. M utaa on sopivin nostaa rautapellistä
Kuva l.
tehdyllä kauhannäköisellä astialla, jolla on
reikiä pohjassa.
Sopivaa on myöskin sekoittaa savikkoon mädän
neitä sahajauhoja, lastuja tahi hiiliporoa. Hiiliporoa
saadaan hiilim iiluista tahi jos polttaa sahajauhoja mii
lussa. Sahajauhoja voipi myöskin panna kerroksittain
sammuttamattoman kalkin kanssa, 18 tynnöriin saha
jauhoja tarvitaan yksi tynnöri kalkkia.
§ 4. Ruokamultaa voipi siten tehdä että turpeita
panee kerroksittain lahonneen sahajauhon eli lastujen,
lehtien, rikkaruohojen, lannan ja sen kalttaisten eläinja kasvij äännösten kanssa. Tämmöiselle tunkiolle kaa
detaan virtsaa ja sontavettä, niin että se tulee läpeen
sä kostutetuksi. Tunkiota luodaan pari kertaa kesässä
ja parin vuoden perästä sopii sitä käyttää. K uva 2
osoittaa virtsaleikan ulkomuodon.

Mutaan sopii sekoittaa kalkkia tahi puutuhkaa.
§ 5. Useim m issa paikoissa on jonkko vesi- eli
ruosteperäistä. K oska tämä vesi on vahingollinen kai-

%
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kille kasville, on se poistettava hyvällä ojittamisella.
Ojien tulee olla vähintäin puolitoista tahi kernaammin
kaksi kyynärää syvät. M aa käypi silloin lämpimäm
mäksi ja kasvit m enestyvät sentähden myöskin paremmin.
§ 6. K asvia kastellessa on parempi käyttää järvitahi joki-vettä kuin kaivovettä, joka tavallisesti on liika
kylm ää. Parasta on kaivaa hauta maahan ja vuorata
sitä laudoilla; jos kaivovettä kaadetaan tähän hautaan
vuorokautta ennen kuin sitä on tarvis käyttää, tulee
se tarpeeksi lämpöiseksi. K asville sopivin vesi on sade
vesi; sitä tulee sentähden koota ja käyttää.
§ 7. K eskipäivällä ei milloinkaan ole kastettava,
vaan joko myöhään iltasilla tahi varhain aamulla. K o
van poudan aikana on parempi kastella aamuin illoin
ljuin kaksi iltaa perätysten. Jos kastelee vähällä ve
dellä kerrallaan syntyy maapinnalle kuorta eli koppaa;
ja sentähden on kastettava vahvasti joka kerta. Jos
kastelem isen tulee tehdä jotakin hyötyä, on veden tun
gettava maahan vähintäin 2— 5 tuuman syvyyteen. Kun
joku penkki on kerran eli pari kasteltu, mennään toisiin
penkkeihin, että vesi saisi aikaa im eytyä maan sisään, ja
sitten alotetaan taas kastella ensimäistä penkkiä. Penkki,
joka on 15 kyynärää pitkä ja 2 kyynärää leveä, tarvitsee
vähintäin 100 kannua vettä. K aikkia kasvia, joita on
uudestaan istutettu tahi muutettu, kastellaan heti.
§ 8. K astelem iseen erittäin tarkoituksen mukai
nen astia, jota käyttäessä kannetaan selässä laukun ta
voin, on tässä kuvattu. V esisateen heikontamista var-

2
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ten sopii asettaa sormi torven suulle" A stia, joka val
mistetaan puusta, pytyn eli ämpärin muotoon ja varus
tetaan nakkaletkulla, on etenkin sopiva suuremmissa
puutarhoissa. Tavallinen läkkipeltinen ruiskukannunehdään sopivimmin, niinkuin
Kuva 5.
kuva 5 osoittaa. L äikky
misen estäm iseksi kan
taessa, on kannen rei
kä, josta vesi kaade
taan kannuun, muodos
tettava niin, että sille tu
lee 1V 2 eli 2 tuuman le
vyinen reuna, niinkuin
(kuva 5, b) osoittaa. Jos
kansi maalataan sisältä ja ulkoa öljymaalilla, säilyy se
monta kertaa kauvemman aikaa kuin maalaamatonna.
§ 9. Paras lannoitusaine kasvitarhoissa on sekoitus
yhtä suuresta osasta hevois- ja lehmän lantaa. Saattaa
sen ohessa käyttää muunkinlaista lantaa, ja onpa mo
nenmoisia tähteitä, niinkuin lastuja, mutaa, nokia, tuh
kaa, kalkkiruukkia vanhoista muureista ja seinistä, rik
koja, olkipehuja, tiskivesiä, kalojen ja muiden eläinten
sisuksia eli totkuja, leviä ja ruokoja y. m., jotka muu
toin joutuvat hukkaan. Näm ät käyvät sopivimmiksi
käyttää, jos ne pannaan tunkioihin mullan sekaan mätänemään, ennenkuin niitä käytetään (§ 4). Tunkioita
on suojeltäva sadetta ja päiväpaistetta vasten tekem ällä
niitä jonkun katoksen alle.
§ 10. Ihm islanta eli kulta on tehokkaimpia lannoitusaineita, mutta se m enettää pian voimansa. Sentähden sitä ei pidä milloinkaan säilyttää tahi käyttää
yksistään, vaan aina sekoitettuna mudan sekaan. H yyskän viereen vedetään muutama kuorma mutaa ja siitä
heitetään joka päivä muutama lapiollinen tunkion peit
teeksi. Tätä tunkiota hoidetaan samalla tapaa kuin
§§ 4 ja 9 on selvitetty.
§ 11. Lantavesi ja virtsa ovat mitä tehokkaim
pia lannoitus-aineita. N iitä sopii koota mutaan, jota
\
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ajetaan ja levitetään kasvitarhaan lannan asem esta, tahi
sopii sillä myös kastella maata keväällä ennenkuin sitä
käännetään. 6 eli 7:$tä ämpäristä on tarpeeksi 15 k yy
närän pituiselle ja 2 kyynärän leveälle penkille. Virtsan
KUva 6
kuljettamista
varten on täs
sä kuvattu
kärri erittäin
sopiva.
Jos on va
roja, sopii täKuva 7.
hän tarkoi
tukseen teet
tää kärrit
pelkästä rau
dasta, johon
pyörien vä
liin kiinnite
tään tiinu eli
vaasi tappinojaan.
Pyörä-kehrä
on kolme tuumaa leveä ja tiinuun, joka on soikea, mah
tuu 5 eli 6 ämpäriä. Kärrit ovat keveät vetää.
§ 12. Taimet kasvavat paljoa rehevämmin, jos
niitä silloin tällöin kastelee lantavedellä, johon kummin- *
kin tulee sekoittaa kolmas osa vettä. M utta tätä ei
koskaan ole kaadettava lehdille.
Jos tarkkuudella koottaisiin lantavesi, joka nyt
useimmiten juoksee pois, m itäkään hyötyä tekemätä, sekä
ne jätteet ja muut lanta-aineet, jotka turmeltuvat, tulisi
siitä kypi kyllin lantaa kasvitarhaa varten kullekin
perhekunnalle maalla, etenkin jos vaan tarkoitettaisiin
kyökkikasvien viljelem istä omaksi tarpeeksi. H evois-.ja
lehmälannan muassa tulee usein joukko rikkaruohon sie
meniä kasvitarhaan. Toisin on kullan ja lantaveden laita.
§ 13. Kyökkitarha tehdään sopivimmin nelikulmion muotoiseksi. Sitä suojellaan parhaiten eläimiltä
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Kuva 8.

Kuva 9.

pensasaidalla. Kuusen ja
katajan oksista saattaa
myös tehdä vahvan ja
huokeahintaisen aituuksen
niinkuin kuva 8 osoittaa.
K uvassa 9 on kuvattu
kyökkikasvitarha, joka on
2,600 neliökyynärän suu
ruinen. Siinä on 36penkkiä,
jotka ovat hiukan yli 15
kyynärää pitkät ja 2 kyyn.
leveät. Penkkien väliset
käytävät saadaan siten

tarpeeksi syviksi, että heitetään maa niistä penkeille.
Sen kautta tulee ruokamaa näissä sitä paksummaksi.
T ällaisesta kasvitarhasta voipi saada kaikki kaa
lit ja muut kyökkikasvit, joita suurenlaisessa perheessä
tarvitaan, ja pienemmältä perheeltä pitäisi tästä jäädä
yli m yytäväksi ja eläim ille syötettäväksi.
Idässä, etelässä ja lännessä on kasvitarhan ym
päri kahden kyynärän leveä penkki, johon käy istut
taa marjapensaita, niinkuin viinamarja- ja karviais-
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marjapensaita. Pensaiden vielä ollessa pieniä, sopii niiden
väliin kylvää salaattia, krassia, pinaattia, rötkiä, portlakkaa, persiljaa ja senkaltaisia kasvia. Jos vielä tä
täkin enemmän marjapensaita tarvitaan sopii niitä istut
taa niihin kuuteen penkkiin, jotka ovat itäisen ja län
tisen sivukäytävän toisella puolella. K äytävä, joka on
puutarhan ympäri on kaksi ja puoli kyynärää leveä ja
molemmat poikkipuoleiset käytävät kaksi kyynärää le
veät. Pohjoispuolella, kummallakin puolen kasvitarhaan
viepää tietä, ovat m aakaistaleet kolme kyynärää
leveät. Näihin istutetaan monenlaisia kukkakasvia.
Tällainen kukkaispenkki tehdään sopivimmiten keskelle
m aakaistaletta 12 kyynärää pitkäksi ja kyynärää eli
puolitoista leveäksi. Kukkaispenkin laitaan kylvetään
heinänsiemeniä. Kukkaispenkkien ja pensaiden väliin
sopii istuttaa monenlaisia kukkapensaita, niinkuin ruu
suja ja lehtojasmiinia tahi muita kukkasia, esim. lupiinejä, samettihaapaa tahi daalioita. Puutarhan luoteiseen
ja kaakkoiseen kulmaan kaivetaan sellaisia kaivoja, joista
mainittiin § 6. K oilliseen kulmaan istutetaan kehään
pähkinäpensaita, niin että ne muodostavat lehti- eli lystimajan ja lounaiseen kulmaan sopii istuttaa samanlaisen
syreeneistä.
§ 14. K uva osoittaa että kasvitarha on jaettu
kolmeen osaan. Järjestetyn vuoro viljelyksen toimeen
panemiseksi on välttäm ätöntä, että yksi osa vaan vuo
sittain lannoitetaan. Sillätavoin ei sitä maapalaa, jota
ensi vuonna lannoitetaan, tule lannoittaa ennenkuin nel
jäntenä vuonna sen jälkeen. Myöhemmin mainitsemme
millä osalla kutakin eri kasvia tulee viljellä.
§ 15. Tärkein työkalu kasvitarhaa viljellessä on
Kuva 10.
lapio. Lapioita on mo
nenlaisia. M itä par
haimpia on tässä kuvattu sontahanko. Sillä voipi olla neljä eli
viisi jalan pituista
piitä. K oettam alla on
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tultu huomaamaan että tänkaltainen hanko on niin monta
vertaa keveäm pi käyttää, että sen kautta voi säästää
kolmannen osan kaivattam iskustannuksia. Sitä voipi käyt
tää ainoasti viljellyssä maassa. N iityllä tahi muulla
heinää kasvavalla maalla täytyy käyttää lapiota. Uusi
Kuva 11.
englantilainen
laipio, joka on
kuvattu kuv. 11
on vahvin ja pa| ras. Tavallises
sa lapiossa on
terä kiinnitetty
varteen kahdella
rautalevyllä, jotka ovat yhteen nidotut siten kuin kuva
10 osoittaa. M utta englantilaisessa lapiossa lähtee te
rästä litteä levy varteen, joka niitnauloilla on kiinnitetty
siihen kahden puolen. Varren ja terän välinen putki,
joka tavallisesti helposti katkiaa, on tässä aivan vahva.
K ovassa savikossa on edullisin käyttää tavallista
ojalapiota (kuv. 12 ja 13). Se on kokonaan puusta
paitsi kärki raudasta.
Kuva 12 ja 13.
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§ 16. K eväällä, ennenkuin ryhdytään penkkien
tekemiseen, on kovan savikon kienontamiseen erit
täin sopiva käyttää kolmepiistä rautaharavaa, jonka
piit ovat 7— 8 tuumaa pitkät (kuva 14) tahi tavallista
järeää haravaa (kuv. 15) eli isoa puuharavaa, johon lyö
dään 6— 7 tuumaa pitkiä rauta piitä (kuv. 16.)
Kuva 16.

§ 17. Rikkaruohojen kitkem istä sekä maan hie
nontamista varten käytetään kuokkaa, jonka varsi teh
dään kaksi kyynärää pitkä, niinkuin kuv. 17 ja 18 osoit
tavat. Kuokan terä kuv. 17 on 41/*— 5 tuum. pitkä ja
kaksi tuumaa leveä kärestään. Sopiva käyttää on lyhyt
vartinen, sen näköinen kuokka kuin kuv. 19 osoittaa.
Terällä on sama suuruus kuin kuv. 17. Näm ä työkalut
ovat savikossa liian heikot; siinä on käytettävä ras
kaampaa kuokkaa, jonka terä on 1V 2 korttelia pitkä ja
Kuva 17.
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Kuva 20.

Kuva 21.
Kuva 26.

1/z korttelia leveä, kuten kuv. 20 osoittaa. K itkiessä so
pii myöskin aivan hyvin käyttää 10 tuum. pitkää ja 4
tuum. leveää kolmepiistä haarukkaa (kuva 21) tahi pikku
lapiota (kuv. 22); varsi on puinen ja terä rautapeldistä.
Sellaisten rikkaruohojen ylösnyhtäm iseen, joilla on pit
kät juuret, niinkuin takiaisen, maito-ohdakkeen, leskenlehden y. m. käytetään sellaisia puisia pihtiä kuin kuvassa
23 näkyy tahi senmuotoista rauta-asetta kuin kuv. 24.
K astelem iseen käytettävät astiat ovat selvitetyt § 8.
K äytäviä puhdistetaan tavallisella tiekihvelillä (kuv. 25).
Tarvitaan sitä paitsi muutamia haravoja, toisia puupiillisiä, toisia rautapiillisiä sekä kottikärriä eli tatskoja,
jotka kulkevat keveimmin jos ne tehdään sen muotoi
siksi, kuin kuvat 26, 27 ja 28 näyttävät. Jos muita
aseita tarvittanee, voipi niitä kukin itse keksiä.
Kuva 23.

Kuva 24.

Kuva 25.
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Kuva 26.

§ 18. Jankko eli maa kerros, joka on ruokamul
lan alla, on tavallisesti toista laatua kuin pintamaa.
Jo s ruokamulta on hyvin hiekansekaista ja jankko sa
vikkoa tahi muuta maa lajia, joka sisältää savea, on
hyödyllistä sekoittaa molemmet maakerrokset toisiinsa,
niin että joku määrä alakerroksesta tulee pintaan. Tä
tä sanotaan rajoleeramiseksi eli maan peruskaivamiseksi.
M utta jos jankko on someroa tahi muuta maalajia, jota
ei tahdota sekoittaa ruokamultaan, voipi siirtää viim e
mainitun syrjään ja kääntää jankon jalan syvyyteen,

26
niin että se tulee kuokkoiseksi. Sitte asetetaan ruoka
multa uudelleen sioilleen.
§ 19. Työn huojentamiseksi, on paras toim ittaa
peruskaivaminen siinä järjestyksessä kun kuv. 29 osoit
taa. Jös aiotaan sekoittaa pin
Kuva 29.
tamaa ja jankko, kaivetaan maa
1
7 kappaleesta
1 (joka saat
2
8 taa olla lV s—Nro
2
kyynärää
leveä),
3
9 vähintäin 1 kyynärän syvyyteen
10
4
heitetään kuopan laidalle.
11 ja
5
Tämä
täytetään sitte
12 maalla, kuoppa
6
joka otetaan Nro 2 ja
sitte jatketaan siksikuin N: 6 on kaivettu. M aa kap
paleesta N:o 12 heitetään hautaan Nro 6 ja nyt men
nään samalla tapaa takaperin Nro 7rään, joka täytetään
sillä maalla, joka otettiin Nro lrstä. Jos näin m enetel
lään ei tarvitse kulettaa maata niin pitkälle, kuin jos
maa kerrassaan kaivettaisiin koko leveydelleen.
§ 20. Peruskaivam inen sekä maan kääntäminen
ovat aina toim itettavat syksyllä. Lapiolla otetaan niin
suuria maapaakkuja, kuin on mahdollista ja ase
tetaan nämät epätasaisesti ja löyhästi sekasin. Ilm a ja
kylm yys saattavat silloin tunkea siihen ja möyhentää
sitä. Tämä on etenkin etuisa savikolle.
§ 21. Syksyllä levitetään lanta 3— 4 tuuman pak
suun maan päälle ja käännetään maan sisään. Kun
keväällä, ennen kosteuden haihduttua maasta, sitä taas
kin käännetään jalan syvyyteen, otetaan aivan vähän
maata lapioon, niin että maa tulee hienonnetuksi ja lan
nan kanssa hyvin sekoitetuksi. M aata kääntäessä ja
haravalla hienontaessa on selvää että kaikki rikkaruo
hon juuret, kivet y. m. ovat pois noukittavat.
§ 22. Siemeniä kylväessä on huomattava, että
hiekkamaassa siemenet ovat kylvettävät syvempään kuin
jäykässä savikossa. Ylipäänsä on siemen kylvettävä
niin syvään, että sen päällä oleva maakerros tulee 4 — 6
kertaa niin paksuksi kuin itse siemen. Tuores siemen
itää pikemmin kuin vanha.
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§ 23. Kaikki kyökkikasvien siemenet kylvetään
riviin. Nämät vedetään nuoran avulla (Kuv. 30) niin
kauvaksi toisistaan kuin kasvien luonne vaatii. Uurre,
joka vedetään haravan selällä (Kuv. 31), tehdään niin
Kuva 31.

Kuva 30.

syväksi kuin siemenen suuruus vaatii. Uurretta kas
tellaan sontavedellä, joka on laimennettu samalla mää
rällä vettä, ja lopuksi kylvetään siemen. Siemenet itävät
silloin pikemmin ja nuoret taimet kasvavat myöskin no
peammin.

Viim e aikoina on pellossa alotettu
viljellä lanttuja, nauriita ja porkkanoita,
joita käytetään ruu’aksi ihmisille ja eläi
mille. Jos käytetään läkkipellistä teh
tyä kylvyastiata (K uv. 32) käypi kyl
väminen pikemmin. K uvassa nähdään,
että pilli, jonka läpi siemenet tulevat
ulos, on kokoonpantu useammasta pie
nestä pillistä, joita saattaa kiertää irti
toinen toisistaan aina sen mukaan kuin
ka järeä eli hieno siemen on.
Kun siemenet ovat kylvetyt, mullitaan ne haravalla,
ja penkkiä taputetaan laudalla (K uva 33) tahi vedetään
sen yli tarpeeksi raskas vieru. (K uv. 34). Vihdoin
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levitetään penkin yli mädännyttä sahajauhoa tahi sam
malia, joka säilyttää maan kohtuullisen kosteana.
Kuva 33.

§ 24. Kuin kasvit ovat tulleet taim elle, on vält
tämätöntä kitkeä rivien välit kuokalla, joka on kuvattu
§ 17, K uv. 17— 20. Samalla on sormin kitkettävä ri
veissä, ja harvennettava niitä taimia, jotka ovat liika
tiheässä. Edessäpäin kirjassa on mainittu kuinka suu
ren tilan kukin kasvi tarvitsee. E i milloinkaan ole k it
kettävä elFei maa ole vähän kostea; kovan poudan val
litessa on sentähden sitä ennen kasteltava (katso § 7).
K un maa on sateen jälestä läpimärkä ei ole myöskään
hyvä kitkeä; parasta on kohtalaisen sateen jälestä.
§ 25. Muutamia kasvia kylvetään taim ilavalle ja
istutetaan sieltä kasvitarhaan. Tuntia ennen taimien
ottam ista lavalta on lava kasteltava vahvasti, sillä ell’ei
sitä tee, irtautuvat hienoimmat juurihapset, joiden toi
mena juuri on edistää taimen kasvam ista. Silloin myös
kin on tarkastettava kunkin taimen juuria. U sein ta
pahtuu, että juuren niska, se on se osa juurta, joka
on lehtiä lähinnä, on heikka, osaksi kuivettunut ja tum
man värinen. Semmoisia taimia ei saata käyttää. Ter-
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veitten istutettavien taimien juuret kastetaan sontaveteen,
johon on sekoitettu multaa ja seulotaan sitte niitten yli
kuivaa multaa. Taimia, joita aiotaan lähettää kauem
maksi, tulee kääriä kosteihin sammaliin; multa kimppu on
niin sidottava yhteen, että lehdet jäävät vapaiksi ilman
vaikutuksen alaisiksi.
§ 26. Taimia istutetaan säiKuv. 35. 36. m 37. Iän avulla, joka on tasapintainen
toiselta laidaltaan (K uv. 35— 37).
1 n
Tällä tehdään reikä, johon taimi
\
1
pannaan niin syvään, että sisim> V
m äiset pienet lehdet tulevat juuri
maanpintaan. Samalla on myös
pidettävä vaari siitä, että hienot
juuret tulevat alaspäin eivätkä kierry toistensa ympäri.
Tuuman päähän tästä reijästä sen viereen tehdään toi
nen reikä, siten että säilä asetetaan viistoon, kärki vas
ten juuria ja painetaan maata tarkoin niitä vastaan.
(K uv. 38). Viimein tehty reikä jätetään auki ja siihen
kaadetaan heti vettä. Saadakseen taimia yhtä hauvaksi
toisisistaan käytetään kernaasti istutus palikkaa (kuv. 39).
Kuva 38.
Kuva 39.
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Tähän on tehtävä vapaasti liikkuva akseli, jota saattaa
siirtää edes tahi takaisin ja kiertää kiini niihin tahtoo.
Istuttam inen on parhaiten toim itettava iltasilla tahi sadeilmalla, ja tilan säästäm isen vuoksi istutetaan taim et
rivihin järjestyksessä, joka tässä näkyy:
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

§ 27. Lavoja on monenlaisia, aina sen mukaan
mihin niitä käytetään. Tässä ei ole tarpeen selvittää
muunlaisia lavoja kuin niitä, joissa kasvatetaan kaalin
ja muitten tavallisten kyökkikasvien taim ia, joita istu
tetaan kasvitarhaan. L ava on tehtävä kuivaan paik
kaan, jossa ei ole vesiruostetta, suojaan kylm iltä tuu
lilta ja niin että päivä pääsee paistamaan siihen aa
musta iltaan. Alkulehdellä olevassa ku vassa on lava
tehty kaijakartanon eteläpuolelle.
§ 28. T avallisista 7 eli 8 tuumaa leveistä lan
kuista, joita tervataan, tehdään ensiksi raami eli laa
tikko, joka on lankun leveyden korkuinen. Raami saa
olla 272 kyynärää leveä ja 5 eli 6 kyynärää pitkä ta
hi pitempi, jos niin halutaan. A kkunat tehdään 6 kort
telia leveät, ja pakkasen estäm iseksi on niihin tehtävä
lasiruudut. Kumpaiseenkin päähän pannaan puu- eli
rautasanka sekä yläpuolelle kaksi hienoa rautakankea
kunkin akkunan poikki. Kulm a liitteiden vahvistam i
seksi upotetaan akkunan laitaan kulmikkaasti taivutettu
vannerauta ja naulataan se siten kiini että se ulottuu
korttelin verran kulman kummallekin puolen. Näm ät
ovat paremmat, kuin tavalliset vinkkeliraudat, joita kiin
nitetään akkunan ylä ja alapuolelle. Lasiruudut pan
naan siten, että ne reunoilla peittävät toisiansa aivan
kuin kattotiilit. Kunkin akkunan väliin lyödään raa
min poikki puukappale.
§ 29. Pakkasella peitetään akkunat paksuilla olkimatoilla, joiden tulee olla niin suuret, että ne vähin
täin ulottuvat korttelin yli lavan laidan kullakin puo-
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lella. M atot tehdään seuraavalla tavalla: tasaiselle
maalle tahi laattialle jännitetään vahvaa tervattua liinalankaa naulojen eli puupuikkojen väliin. Rukiin
oljista tehtyyn
Kuva 40.
mattoon tarvi
taan 4 — 5 lan
kaa, joita kiin
nitetään 2— 3
korttelin päähän
toisistansa, niin
kuin kuv. 40 osoittaa. Olki pan
naan poikittain
lankojen yli ja
kudotaan kiinni
niihin samanlai
sella tervatulla
langalla, joka on
keritty puukapulalle. Tällä ku
dotaan olki kiin
ni loimiin, niin
että kukin solmu
kiinnittää noin
tuumaa paksun
olkivihkon (Kuv.
40 a).
§ 30. M onenlaisia kasvitaim ia kasvattaessa niin
kuin lantun, kyssäkaalin ja kupukaalin, joita kylvetään
myöhään keväällä, ei akkunoita välttäm ättöm ästi tarvita.
Kun ilma on kaunis annetaan lavan olla päivällä auki
ja peitetään matoilla huonolla säällä sekä yöksi.
§ 31. Lavan lämmittämiseen käytetään parhaiten
hevosen lantaa. Jos siinä ei ole seassa pehuja tahi heinäsuuteita, sopii siihen sekoittaa saman verran kuivia
lehtiä, vanhaa huonoa heinää, ruumenia, pellavapäistäriä hienoksi hakattua havua, sahajauhoja j. n. e. N äi
den sekoitusten kautta käypi sonta pian liika kuivaksi,
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on siihen sentähden kaadettava vähän kiehuvaa vettä ja
sitte hyvin hämmennettävä kunnes kaikki tulee tarpeeksi
kosteaksi. N y t pannaan sonta kasaan lämpiämään.
Joskus tapahtuu ett’ei se tule tarpeeksi lämpimäksi,
silloin sopii sinne tänne kasaan pistää sammuttamatonta
kalkkia ja kaataa vettä sen päälle. Sonta lämpiää sil
loin pikemmin.
§ 32. Kun sonta näin on tarpeeksi lämminnyt,
voipi ryhtyä lavan tekemiseen. Jos pohja on kosteaa, pannaaivlava maanpäälle; muussa tapauksessa kaivetaan puo
len kyynärän syvyinen hauta, jonka tulee olla leveydelleen
ja pituudelleen 6 eli 8 tuumaa laajempi lavan raamia
sekä haudan pohjaan pannaan sahajauhoja, kuivia las
tuja, lehtiä, vanhoja olkia tahi hienoksi hakattua havua
vähintäin korttelin paksuudelta, ettei lämmin sonta tu
lisi olemaan kylmää maata vasten. Parasta on koota
syksyllä iso kasa kuivia lehtiä sille paikalle, johon la
va aiotaan tehdä. Tällä tavoin estetään maan jääty
m istä ja kuivia lehtiä on pantava sonnan alle seka sii
hen sekoitettava. Tämän kerroksen päälle levitetään
tasaisesti lantaa lapiolla tahi hangolla ( § 1 5 kuv. 2)
kuoppa täyteen.
Sitämyöten kuin kuoppaa täytetään, lyödään hil
jakseen sonnan päälle hangolla, joten se tulee tarpeeksi
sullotuksi. Väliin tallataan lanta jaloin, mutta se tulee
sen kautta niin kovaan painetuksi, että estetään sen
lämpiämistä eli palamista. Jos tahdotaan tallata son
taa, on se sitä ennen saatettava y lfyleen sä lämpimäksi;
nina on kartettava sen tallaam ista, jos se ei ole puolta
toista kyynärää paksussa. Kun tämä kaikki on val
m istettu, asetetaan sen päälle raami, joka peitetään akkunoilla ja matoilla, ja jos on suurempi pakkanen sitä
paitsi lautaluukuilla mattojen päälle. Kunkin luukun
reuna on varustettava niin leveällä liistalla, että se ulot
tuu pari tuumaa yli sen ra’on, joka aina syntyy luuk
kujen väliin, kun ne asetetaan rinnakkain lavan päälle.
Jos pakkasen estäm iseksi on tarpeen, pannaan raamin
ympäri 2— 3 korttelia paksu kerros hevosenlantaa tahi
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olkia. Niille, jotka asuvat lähellä meren-rannikkoa, voipi olla hyödyllistä tietää, että tähän tarkoitukseen
aivan hyvin voipi käyttää tavallista merihauraa (Fucus vesiculosus). Sitä käypi sekoittaa lantaan lavan
lämmittämistä varten. Kun lanta alkaa lämmitä on
lavaan joka päivä päästettävä ilmaa, siksi kun lanta
on tasasesti ja kovasti lämminnyt.

§ 33. Kun lanta on käynyt niin kuivaksi, ett’ei
siitä suuresti kohoa vesihöyryä, vaan ainoasti lämpöä,
on sovelias aika täyttää lavaa maalla; mutta ennenkuin
tämä tehdään, asetetaan raami niin, että sen takalaita
tulee olemaan kämmenen leveyden korkeammalla kuin
etulaita. Akkunat tulevat silloin olemaan sen verran
kallellaan, että vesi helposti juoksee p o is; ja nyt täyte
tään lavaan 7— 8 tuumaa paksu kerros hyvää maata.
§ 34. Lavaan parhaiten soveltuvaa maata saa
daan siten, kun § 4 selvitetään. H yvää lavamultaa
saadaan myös jos sekoitetaan V3 osa lehtimultaa, V# osa
turvemaata ja V3 osa hevosenlantaa vanhasta lavasta.
Tämä pannaan kasaan ja sekoitetaan pari kertaa ke
sässä 2 eli 3 vuotena. Tämä maa valm istetaan syk
syllä, pannaan katon alle ja peitetään oljilla, lehdillä
tahi sahajauholla, ett’ei se jäätyisi.
§ 35. Neljän eli kuuden päivän kuluttua on maa
tavallisesti lämmin, joka parhaiten tuntuu käteen. Sil
loin on m aata pari kolme kertaa käännettävä ja kuo
kittava hienoksi rautaharavalla. Tätä työtä
Kuva 41. tehdessä on pidettävä vara ett’ei maa jäähtyisi.
1 Vihdoin haravoidaan pinta puhtaaksi ja sileäksi
tavallisella puuharavalla. Viim eiseksi tasoite
taan maa sillä tavoin, että se alalaidalla tulee
lähemmäksi akkunoita kuin ylälaidalla; sillä jos
maanpinta olisi yhtä viettoa kuin akkunat, va
luisi suurin osa vettä alas etupuolelle, kuin ta
kapuolta kasteltaisiin. N y t kylvetään siemenet.
Saadakseen eri lajit eroitetuksi toisistaan, vede
tään valkoista öljymaalia sileälle päretikulle,
kirjoitetaan siihen kasvin nimi lyijykynällä sekä
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pistetään tikku maahan. Vihdoin mullataan siemenet
seulomalla hienoa maata niitten yli, ja senjälkeen ta
putetaan maata sotkulaudalla, joka on kuvattu § 23
(kuv. 33) tahi muulla laudalla. Siemen on pantava niin sy
vään maahan kuin § 22 sanotaan.
§ 36. Kun maa pinnaltaan näyttää kuivalle on
sitä kasteltava hienon siivilän läpi, jommoisena se on
kuvattu § 8 kuv. 3 ja 4 Tämä on tehtävä varovasti, niin
ett’ei maa tule pois huuhdotuksi, ja veden tulee aina ol
la haaleata tahi yhtä lämmintä kuin äsken lypsetty maito.
§ 37. Jos taim et noustessaan ovat liikaa tiheäs
sä, on niitä harvennettava, ett’ei ne tule toistensa
tielle. Kaalintaim ien tulee olla tuuman päässä toisistansa. Kun taim et tulevat niin suuriksi ett’ei ne saa
siaa akkunain alla, täytyy kohottaa raamia ja panna
kiviä sen alle.
§ 38. Kun ilma on jotenkin lämmin, on lavaan
päästettävä raitista ilmaa, asettam alla puukappaletta
Kuva 42. (kuv. 42) kunkin akkunan laidan alle. Jos
tuuli puhaltaa etelästä, kohotetaan sitä akkunanlaitaa, joka on pohjoseen, se on, ei
saa milloinkaan kohottaa tuulen puoleista
akkunapuolta. Kun kaikki on taim elle noussut, on la
vaan päästettävä runsaasti raitista ilmaa, ja kun ilma
on kaunista otettakoon akkunat pois, ettfei lämmin ko
vin nopeasti taimia kasvattaisi.
§ 39. Kun kyökkikasvia syksyllä korjataan on
siihen valittava pouta päivä. Useimm at juurikasvit,
niinkuin lantut, pasternakat, porkkanat, j. n. e. taide
taan säilyttää talven yli hiekassa tai kuivassa m aassa
vileässä kellarissa eli kuopassa. Jos hiekka on kuivaa
ja kuoppa samoin, saa porkkanoista, persiljajuurista ja
pasternakoista leikata naatit, niitten itämisen estäm i
seksi; mutta jos niin ei olisi, pilaantuisi juuret pian ja
on niistä silloin naatit kiertämällä irrotettavat, ennen
kuin ne pannaan kellariin.
Puutarhurin ja varsinaisen maaviljeliän on säily
tettävä juurikasvia aivan toisella tavoin kuin yksityisen
perheen. Viime vuosina on ruvettu viljelemään pork-
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kanoita, nauriita, lanttuja j. m. s. suuremmassa määrässä
raavaseläinten rehuksi; mutta suureksi haitaksi näiden
viljelemisen leviäm iselle on monin paikoin ollut puute so
pivista ja tarpeeksi suurista kellareista, eikä ole tiedetty
miten juurikasvit olisi säilytettävät ulkona talven yli. Puu
tarhurien laita ei ole ollut paljoa parempi: useammilla
heistä ei ole ollut tarpeeksi suuria kellaria, joita tarvi
taan niitten monien erilaisten kasvien säilyttäm iseksi,
joita tahtovat myydä pitkin talvea sekä seuraavana ke
sänä. Sentähden on ollut pakosta koettaa uusia kei
noja, ja monien enemmin tahi vähemmin onnistuneiden ko
keiden tehtyä on, kuten näyttää, onnistunut keksiä sopivin.
M utta tällä asialla on toinenkin puoli, jota tässä
myöskin mainittakoon: aivan luultava on, että se aika ei
ole kaukana, jolloin meidän maassamme ryhdytään uu
teen mutta monessa suhteessa hyödylliseen haaraan
m aaviljelyksessä tahi kasvitarhahoidossa, tarkoitamme
siem enviljelystä. Suuri osa viljelykasveista on kaksi
vuotisia; näitä on sentähden sopivalla tavalla talletetta
va talven yli, niin että niitä voisi keväällä istuttaa ulos
kukkimaan ja siemeniä kantamaan.
Kukin myöntänee, että on tärkeä seikka saada
säilytetyksi kaikki ne kasvit, joita käytetään tavalla
tahi toisella, tuoreina talven yli niin sopivalla ja huo
kealla tavalla kuin mahdollista. Se kokemus, jota täs
sä kirjasessa näistä seikoista ilm aistaan, on suurimmaksi
osaksi saatu K ristianian lähiseudussa, mutta pääasiassa
soveltunee se suurimmalle osalle etelä Norjaa. N iissä
paikoin, jossa ilmanala on toisenlainen, voipi kumminkin
älykäs ihminen, tässä antamien ohjeiden mukaan hel
posti havaita miten sopivimmin on meneteltävä.
Kun kyökkikasvia aiotaan tallettaa ulkona, on v a 
littava hiekkaperäinen, kohtuullisen kuohkea maapaikka,
jossa ei o b päällysvettä eikä pohjahappoa. T ässä kir
jassa mainitaan myöhemmin, kustakin eri kyökkikasvista puhuessa, millä tavoin se sopivimmalla tavalla tal
letetaan talven yli sekä ulkona että kellarissa.
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Toinen Jakso.
I.

Kaalikasvit.

§ 40. Kupukaalia (Brassica oleracea capitata
depressa) saattaa viljellä joka paikassa, jossa okra val
mistuu. Se menestyy parhaiten saven sekaisessa multamaassa, joka on samana vuonna vahvasti lannoitettu*),
se on, että lanta on siihen pantu edellisenä syksynä
(katso § 21). Siemenet sopii kylvää lavaan 6— 7 viik
koa ennen kuin taim ia istutetaan. Yhden akkunan**)
alle kylvetään 1 luoti siemeniä ja siitä saadaan noin
1500 tainta. Siemen itää tavallisesti kuudessa päiväs
sä, jos maan lämpimyys lavassa on 10— 11 pykälää Celsius’in lämpömittarin mukaan. Taimien ei tule olla lä
hellä toisiaan lavassa (§ 37) ja kun ne ovat tarpeeksi
suuret istutetaan ne penkkiin (§§ 7. 25 ja 26) kolmeen
riviin 4 eli 5 korttelin päähän toisistaan. K ahdesti kesäs
sä mullataan nii
Kuva 43.
tä sitä tarkoitus
ta varten tehdyllä
kuokalla (kuv. 43).
Kupukaalin kas
vam ista edistetään
*) Vastedes tulee kunkin eri kasvin viljelemistä selvittäessä mai
nittavaksi jos se tarvitsee paljon eli vähän lantaa. Mainitsemme tässä
kerrassaan, että lyhyyden vuoksi tämä selvitetään vastedes seuraavaUa tavalla: vuosi, jona maata lanneitetaan, nimitetään „ensimäinen vuosi*; sen jälkeistä vuotta sanotaan: „toinen vuosi* ja vii
meinen vuosi, ennen vuoroviljelykseen palajamista ensi osaan, sano
taan »kolmanneksi vuodeksi*. Tätä on vastedes tarkoin muistettava.
**) Lavaan käytetään (§ 28) parhaasta päästä 2*/2 kyynä-'
rää leveitä akkunoita. Jos tämän akkunan pinta-alaa mitataan, si
sältää se 15 neliöjalkaa. Tässä kirjassa puhutaan aina tämän ko
koisista akkunoista.
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sillä paljon että usein kuokitaan syvään sen juuren ym
päri. Jos kaalimatoja ilm estyy täytyy niitä noukkia
pois, joka työ on aivan sopivaa lapsille. Parempi on
kevätkesästä silloin tällöin tarkastaa lehtien alapintaa
ja ottaa pois munat joista kaalimadot kehittyvät. N ämät ovat tavallisesti yhdessä pienissä kasoissa eli kak
karoissa.
§ 41. K aali kasvaa ja kehittyy parhaiten syksyllä;
sentähden sitä ei pidä nostaa liika aikaseen. Talveksi
ripustetaan kaalit viileään ja raittiiseen kellariin. K an
nat ja ulkolehdet käytetään rehuksi karjalle. M utta
niin kauvan kuin kaali kasvaa, ei siitä saa leikata eli
taittaa terveitä lehtiä, sillä siitä sen kasvaminen pysäh
tyy. H yvän kaalinpään pitää olla kovan ja pyöreän,
lehdet hieno- ja tummasuonisia sekä väriltään valkean
vihertävät. Kun pää leikataan keskiä halki, tulee sen
olla raitishajuisen ja tiheä lehtisen.
Parhaimmat kupukaalilajit ovat: P ie n i E r fu r ti la in e n , joka on aikainen; syyskaaliksi on B ru n sv ig i la in e n (kuv. 44 ja M agdeburgilainen parhaimmat; mutta
Am ager kaali säilyy parhaiten talven yli.
Kuva M.
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M eillä Suomessa on paras valita kotona kasva
nutta siementä; sillä monia vuosikymmeniä kestäneen
siemen viljelem isen kautta on Sortavalan tienoilla maakansa saanut kaalilajin, joka aikaisen valmistumisen ja
kestäväisyytensä kautta lienee mitä parhaimpia. M onet
ulkomaalla hyviksi kehutut kaalilajit, kuten sokeri-top
pa kaali, eivät, vaikka niitä aikaisksi nimitetään, en
nätä täysin kehittyä meidän lyhkäisinä kesinä.
§ 42. K aalia, nauriita, lanttuja, porkkanoita ja
kaikkia muita tuoreita ruohokasvia ei pidä milloinkaan
panna tulelle kylmän veden kanssa. Saapi silloin vettyneen
ja puisen ruuman, jossa ei ole makua eikä ravintoa. P an
takoon ne pataan vasta veden kovasti kiehuessa. N e
säilyttävät silloin hyvän makunsa ja tulevat murakaksi.
Kun kaalia ja sen k altaisia kasvia, jotka ovat viheriät,
keitetään kokonaisena tahi leikattuna muutamaan kappaleesen, on niitä sitä ennen hetkisen haudottava kuu
m assa vedessä tahi äkkiä kiehautettava; mutta tämä
vesi kaadetaan pois ja sen siaan täytetään uutta vettä,
jossa juuret keitetään kypsiksi. Tätä tehdään tarkoi
tuksessa saada sen kautta poistetuksi kaikki kirpeät,
katkerat ja pahanhajuiset aineet, joita on näissä kas
veissa. K ivuloisten ihmisten ruuansulatukselle ovat
nämä aineet vahingolliset. H arvat ravinto-aineet sisäl
tävät kaikkia niitä aineita, joita ruumis tarvitsee. K aali
on kyllä terveellinen ja ravitseva ruoka, mutta siitä
puuttuu kaksi tärkeää ainetta, nimittäin rasvaa ja suo
laa. Tämä puute poistetaan sillä, että kaalia keitetään
rasvan ja suolan kanssa, tahi syödään sitä suolatun rasvasen lihan, laskin tahi rasvasen kalan ja potaattien
kanssa. Irlantilainen kansallisruoka, joka kaikkine puut
teineen on hyvä ja ravitseva, valm istetaan seuraavalla
tavalla: keitetään kaalia ja potaattia yhdessä, liputetaan
siihen suolaa ja hienoksi survottua pippuria, ja jos sen
ohessa voipi panna pataan vähän rasvaa, rasvasta ka
laa, lihaa, läskiä tahi muuta semmoista, tulee keitos si
tä maukkaammaksi.
§ 43. Potaattien asem esta voipi lihan ja kalan
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kanssa syödä kaalia. Silloin leikataan kaalinpää 2 eli
3 kappaleesen, kiehautetaan ensiksi ja pannaan sitte
kiehuvan veden ja suolan kanssa riehtilälle. Syksyllä
kiehuu kaali kypseksi V2— 1 tunnissa. K aali kuten juu
rikasvitkin kiehuvat syksyllä pikemmin kypsiksi, jolloin
ne ovat nuoret, kuin talvella. K un kaali on kei
tetty tällä tavoin, syödään se joko muun särpimen ja kastakkeen kanssa tahi ilman niitä. H alpaa kastaketta
tahi lientä voipi valm istaa täten: läskiä paistetaan riehtilällä, liemeen kaadetaan nuorta kylmää maitoa ja kun
tämä kerran kiehahtaa vispilöidään siihen hiukan hienoksihakattua ruohosipulia tahi muuta sipulia, tahi vielä
kernaammin rikkimuserrettua kukkakrassia (§ 113) ja
sen verran jauhoa että se tulee paksuksi kuin velli.
§ 44. K aalia käytetään monenlaisiin keitoksiin.
Tavalliseen kaalikeittoon sopii käyttää kaikkia mikä
sille antaa voimaa, sekä suolattua ja tuoresta, kunhan
vaan ei ole liikaa suolaista, Jos ei ole muuta, sopii
siihen käyttää voim akasta läskin eli lihan lientä. K aali
puhdistetaan ja hakataan hienoksi, ja kaadetaan keit
toon kun liha on puolikypsi. Tähän keittoon sopii hy
vin käyttää ryyniä.
§ 45. K aalia käytetään meillä enimmiten verek
senä mutta hyvin suotavaa olisi, että sitä yleisemmin val
m istettaisiin hapankaaliksi. Jos käytetään paljon suo
laista ruokaa tahi ruoka-aineita, jotka sisältävät vähän
ravintoa, on hapankaali parhaimpia aineita terveyden
ylläpitäm iseksi sekä vaarallisen taudin estämiseksi, jota
tautia sanotaan kerpukiksi. Hapankaali on siis hyvin
hyödyllinen maaseuduilla sekä pitkillä merimatkoilla.
Sitä valm isietaan seuraavalla tavalla: kovia kaalinpäitä
leikataan kaitaisiin säikäleihin tahi höylätään sitä var
ten tehdyllä höylällä (kuv. 45). Tynnörin eli pytyn
pohja peitetään kaalinlehdillä ja näitten päälle pannaan
hienoksi leikattua kaalia ja vähän suolaa sekaan. P äälle
pannaan irtanainen kansi ja sen päälle painoa. A stian
annetaan olla pari viikkoa happanemassa lämpösessä pai
kassa; kaali saa silloin m iellyttävän happamen ma’un.
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Kuva 45.

Jos se sitten muutetaan viileään paikkaan, säilyy se
pilaantumatta kauvan aikaa, mutta pidettäköön liuolta
että suolavesi aina on kaalin yli. Päällimäinen kerros
homehtuu helposti, mutta kun se otetaan pois on kaali
sen alla yhtä tuoresta.
Itä-Suomessa etenkin Wiipurin läänissä, jossa vil
jellään melkoisesti kaalia, käytetään sitä seuraavalla ta
valla: vettä keitetään ohraryynien kanssa padassa, sii
hen sekoitetaan hienoksi leikattua tuoresta kaalia (ai
kaisemmin kesällä käytetään myös kaalin alimaisia vehreitä lehtiä) ja kun kaali tuntuu pehmeälle kaadetaan
siihen nuorta maitoa. Omasta kokemuksesta voimme
vakuuttaa että tämä ruokalaji „maito-kaali“ on sekä
maukasta että ravitsevaa. Syksyllä kaalin korjattua
kasvi-tarhasta valitaan pienimmät päät, haluistaan ne
kahtia ja täytetään niillä kuumaksi lämmitetty leipomauuni. Uunin suu tukitaan tarkasti kiini. Kaalin oltua
vuorokauden uunissa, on se kypsynyt ja hautunut ime
län makuiseksi. Nyt se suolataan talvivaraksi astiaan
painon alle sekä käytetään suolakalan asemasta. Näin
valmisteitua kaalia sanotaan rosseloksi ja kehuvat sitä
tuntiat herkkuruuaksi. Meillä Suomessa käytetään tuo
resta sekä hapankaalia enimmiten liemi ruokana keitet
tynä raavas- ja sianlihan kanssa.
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§ 4(5. Sitte kuin suolavesi on kaalista tarkoin
pois puristettu, kaadetaan sen päälle kiehuvaa vettä, ja
kun se on hetkisen aikaa siinä liotettu, siivilöidään se
siivilän läpi. Jos tahdotaan poistaa vielä tarkemmin
katkeraa makua, voipi kaalia kiehauttaa vedessä, joka
sitte kaadetaan pois, jonka jälkeen hapankaalia käypi
keittäm inen rasvan, veden ja jauhon kanssa. H apan
kaalista sopii myös keittää liemiruokaa samalla tavalla
kuin tuoreesta kaalista.
§ 47. Kupukaalia korjattakoon niin myöhään
syksyllä kuin mahdollista. K orjattaessa taitetaan ulkolehdet pois ja kanta leikataan 2— 3 tuumaa pitkäksi.
K ovat ja pehmeät eli tuleutumattomat päät eroitetaan
toisista. Tämä on tehtävä varovasti ettfei päät va
hingoittuisi sattumalla toisiinsa. K ovat päät pannaan
mullokselle kannat ylöspäin kasaan, joka ei saa ollaläpimitaten 7 — 8 jalkaa suurempi eikä neljää jalkaa kor
keampi. K asa peitetään kaalinlehdillä ja koska useimiten on kokoutunut vettä lehtien väliin, annetaan kasan
olla liikuttam atta viikkokauden ajan, jos ilma suinkin
sallii. K asa saa myös olla kernaasti liikuttam atta siksi
kuin tulee tasaset mutta ei kovin kovat yöhallat. —
Kuivaan paikkaan kaivetaan tasapohjainen V2—3/4 kyy
närää syvä 2— 2V 2 kyynärää leveä ja 10— 12 kyynärää
pitkä hauta. Tämän pohja peitetään oljilla tahi vielä
kernaammin aidaksilla. K aalin päät pannaan kerroksit
tain rinnatusten kannat ylöspäin, ja kun kasa on val
mis tulee se korkeammaksi keskeltä, sivut viistoiksi ku
ten tavallinen katto. K asan ympäri* noin kyynärän pää
hän siitä, kaivetaan 10— 12 tuumaa syvä oja, jota myö
ten vesi johdetaan pois. K asa peitetään nyt höylälastuilla sitä myöten kuin pakkanen lisääntyy, aina puoli
kyynärää paksulta. Lastuja sopii sitte peittää puoli
kyynärää paksulta lehdillä, ja jos se näyttäisi ole
van tarpeen sopii viimein peittää kaikki laudoilla. Täs
sä annetun ohjeen mukaan sopii myös säilyttää kaalia
tavallisessa kasvilavassa.
Pehm eistä tahi valmistumattomista päistä ei kos
teus hikoile ulos kuten kovista päistä. Kun kannat
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ovat pois leikatut pannaan päät kasaan ennen maini
tulla tavalla, mutta kerroksien väliin kosteata maata,
niin ett’ei päät satu toisiinsa. K asa peitetään höylälastuilla ja, jos niin vaaditaan, viim eksi lehdillä. Tällä
tavoin säilyvät pehmeät päät tuoreina kauvemmin aikaa,
ehkä sittekin alkavat kasvaa; mutta tämä ei ole vahin
goksi. M utta jos kovat päät alkavat kasvaa kasassa,
halkeilevat ne tahi irtautuu niistä vähitellen lehdet.
Kun tulvella tahdotaan ottaa kaalia tahi juurikasvia kasata, tehtäköön se kauniina päivänä keskupäivällä. K asa avataan eteläpäästä, ja kun siitä on
otettu minkäverran tarvitaan, peitetään kasa niin huo
lellisesti kuin taidetaan.
Kun kaalia aiotaan säilyttää kellarissa, ei sitä
pidä kannettaman sisään ennenkuin se on jotenkin kuiva,
ja kellaria pidettäköön auki niin kauvan kuin pakkasen
tähden on mahdollista. Pehm eät päät säilyvät huonosti
kellarissa. K ovista päistä leikataan kanta pois lehtiä myö
ten, päällimäiset lehdet leikataan osaksi ja kaali pannaan
nyt kannat ylöspäin kellarin sillalle kasaan, jonka ei tule
olla yli 2— 3 jalan korkuisen. K a a lin p ä itä ei p id ä
m illo in k a a n rip u stetta m a n ka tto o n . Jossa on kaalia
vähemmässä määrässä säilytettävä, puhdistetaan päät ku
ten edellä on selvitetty ja latjataan kanta ylöspäin mataloille hyllyille, joita on tehtävä kaidoista rimoista.
Kuva 46.
§ 48. P u 
n a ka a lia (B. oi.
capitata rubra) viljellään
samalla tapaa
kuin kupukaalia. Parhaim
mat lajit ovat
v e rip u n a in e n
h o lla n tila in en
ja a ik a in e n ve
r ip u n a in e n E r fu r tila in e n . Se

ei säily niin
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hyvin talvella kuin kupukaali, ei kärsi kolahduksia ja
lehdet varisevat siitä helposti. E i ole luultavaa että
se säilyisi talven yli kasassa. Kun tätä kaalia tavalli
sesti vähässä määrässä viljellään, on parasta säilyttää
sitä viileässä ja raittiissa kellarissa rima hyllyillä kuten
kupukaalista sanottiin.
§ 49. Savoija - eli virsin ki-ka a lia (Brassica oleracea capitata huilata) viljellään samalla tapaa kuin kupukaalia. Lavalle kylvetään yhden akkunan alle 1 luoti
siemeniä ja siitä saadaan noin 1000 tainta, Nuoret
taim et ovat aivan kupukaali-tainten näköiset, ja siemen
tarvitsee yhtä pitkän ajan itääksensä. Tätä kaalilajia
käytetään loppupuolella kesää ja syksyllä, samoin kuin
kupukaalia; mutta se pilaantuu helposti talvella.
H yvä virsinki-kaali laji on V in n ig stä d ter (kuv. 49).
Paras aikaisista virsinkikaali lajista on G rootfs Favorit ja paras myöhäisistä on D e V ertus (kuv. 50). Savoija-kaalia talletetaan samalla tapaa kuin kupukaalia.
Kuva 49.

Vinuistädter kaali.
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Kuva 50.

Savoijakaali (De Vertus.)
§ 50. L e h tik a a lia B . oi. acephala (katso Taulua
IY kuv. 19) viljellään samalla tapaa kuin edellisiä la
jia, mutta yhtä hyvin sopii kylvää siemen kohastaan
penkkiin kahteen riviin, ja sitte harventaa taimia, että
ne tulevat V2 kyynyrän päähän toisistaan. Y äliin kyl
vetään lehtikaalia penkkiin ja istutetaan taimet toiseen
penkkiin, jossa on kasvatettu aikaisia silpohem eitä tahi
aikaisia potaattia eli jotain semmoista. Silloin on väKuva 51
liin kasteltava sontavedellä. Paras laji
on matala E d irib urg ila in e n sinikaali.
(K uv. 51.)
Lehtikaali saa ta 
vallisesti olla talven
ulkona. M utta seu
duilla, joissa ilma on
hyvin vaihtelevainen, on parasta kor
jata lehtikaalia myö
hään syksyllä kaEdmburgilainen siuikaali.
gaan giimespaikkaan,
jossa se peitetään
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lehdillä, havuilla tahi oljilla. (M oni laji lehtikaalia säi
lyy aivan hyvin yli talven, ja tuleepa vielä makuisammaksi niissä seudussa maatamme, jossa voipi toivoa maan
pysyvän jotenkin yhtä mittaa lumen peittämänä koko
talven).
Lehtikaalia leikataan hienoksi ja keitetään tuoreen
tahi suolaisen lihan kanssa, samalla tapaa kuin kupukaalia (§ 44).
§ 51. E u u s u k a a lia (B . oi. huilata gemmifera) vil
jellään samalla tapaa kuin
Kuva 50.
ennen mainittuja kaalilajia ja
istutetaan 3— 4 korttelin pää
hän toisistaan. K esällä mul
lataan ruusukaalia ja kastel
laan lantavedellä. Syyskuus
sa kasvaa lehtihankoihin pie
niä lehti mykyröitä (ruusuja)
ja kuin näitä talvella syödään
keitettynä suolatun voin
kanssa ovat ne erittäin hy
vänmakuiset. Jos kaalirangan pää taitetaan Syyskuun
lopulla kehittyvät mykeröt
paremmin. Buusukaali kes
tää yhtä kovaa pakkaista
kuin lehtikaali; mutta syksyl
lä on kumminkin parasta me
netellä vsamalla tapaa ruusukaalin kanssa kuin lehtikaalin
kanssa on neuvottu tekemään.
Voipi myöskin karsia lehdet
kaalista ja kaivaa ne maa
han viileän kellarin sillalle.
§ 52. K ukkakaalia (B. oi. b o tr y tis c a u liflo r a )
voipi viljellä kaikkialla m issä ohra valmistuu. Ensim äisenä vuonna sam allaisella maalajilla kuin kupukaali.
Jos tahdotaan saada kukkakaalia aikaiseen kesällä, on
siemeniä kylvettävä aikaiseen ja taimet istutettavat toi-
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seen lavaan, jossa ei ole akkunoita, kahden tuuman pää
hän toisistaan. Omaa tarvista varten kylvetään 3/ 4 osaa
luotia siemeniä yhden akkunan alle lavaan, 6— 7 viikkoa
ennen ulosistuttam ista. Siemen itää samaan aikaan kuin
kupukaalin
Kuva 55.

siemen. Näis
tä saadaan
1,200 hyvää
tainta, joita
sitte istute
taan ja hoide
taan samalla
tavalla kuin
kupukaalintaimia. Kuin kuk
ka, se on kyheräinen osa,
joka on sisimpänä ja näyt
tää tuoreelle
juustolle tahi
maitojuoksutukselle, on
kasvanut mel
Erfurtilainen kukkakaali.
koisen suurek
si, taitetaan tahi taivutettaan suurimmat lehdet sen
yli, että se tulee varjostetuksi. Kukka tulee silloin
valkeammaksi, murakammaksi sekä paremman makui
seksi. Kun se on aivan valkea, eikä ole kasvanut vehreitä lehtiä läpi, on se hyvä. Tämän mukaan sitä ar
vostellaan eikä sen suuremman eli pienemmän ko’on
mukaan. Paras on E rfurtilainen kääpiö kukkakaali.
Nuoret taimet ovat hyvin muitten kaalitainten näköiset.
Syksyllä nostetaan kukkakaali juurineen ja lakas
tuneet tahi vahingoitetut lehdet leikataan pois. Sitten
istutetaan päät lähelle toisiaan multaan kellarin lattialle.
Jos kellari on pimeä, säilyy kaali tavallisesti hyvin.
Jos kukka on saksan pähkinän kokoinen, kasvaa se
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tavallisesti senverran, että se jouluna tahi heti joulun
jälkeen kelpaa syödä.
§ 53. K yssäkaali (B . oi. ca u lo -r a p a ). Ensimäisenä tahi toisena vuonna ja sam allaisella maalajilla
kuin kupukaali. Siemenet kylvetään lavalle samalla ai
kaa ja tapaa kuin kupukaalin siemenet ja taimet
istutetaan penkkiin neljään riviin puolen kyynärän pää
hän toisistansa. Sie
meniä sopii myös
kylvää kohastaan
penkkiin samoinkuin
lehtikaalia. N eliriviseen penkkiin tar
vitaan 3/4— 1 lu°ti
siemeniä. K yssä
kaali jää silloin pie
nemmäksi, mutta ei
tule niin puiseksi
kuin taim ista istuttaissa. Taim et näyt
tävät pieninä lantuntaimilta. Poudal
la kasteltakoon kys
säkaalia usein, muu
toin se tulee puisek
si. Sitä ei pidä mul
lata. Se kuoritaan
ja keitetään niinkuin
Kyssäkaali.
kupukaali sekä käy
tetään samalla tapaa kuin kupukaalia liha- tahi kalakeittoon. Se säilyy hyvin talven yli kuivassa kellarissa
jos se puoleksi haudataan kosteaan maahan.
2.

Juurikasveja.

§ 54. Lanttu, B . n a p u s r a p ife r a . (K atso Tau
lu IY kuva 20.) Ensim äisenä tahi toisena vuonna ja
sam allaisella maalajilla kuin kupukaali. Lanttua kyl-
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vetään ja hoidetaan samalla tapaa kuin edellä mainitut
sekä käytetään sama määrä siemeniä penkkiä päälle.
Lantun taim ia on niin istutettava, että taimien väliä
tulee noin 15— 18 tuumaa. Jos se istutetaan tiheäm
pään, alkaa se etenkin pohjoisosassa maatamme kukkia.
Tarkasti tehtyjen kokeiden kautta on tullut selväksi,
että lantuntaimelta on terävällä veitsellä leikattava pois
neljäs osa juurta: saadaan silloin suurempia juuria ja
sato punnittuna tulee noin viidettä osaa suuremmaksi,
kuin jos juuria ei olisi leikattu. Jos siemen kylvetään
lavalle, kylvettäköön se 6— 7 viikkoa ennen ulosistuttamista. K äytetään 1 luoti siemeniä akkunan alle ja
siitä saadaan noin 2000 tainta. V iileässä ja raitisilm aisessa kellarissa säilyy lanttu kesäkuuhun saakka
seuraavana vuonna. K oska lanttu vähäisellä maanalalla
antaa runsaan sadon terveellistä ja ravitsevaa ruokaainetta sekä menestyy hyvin kovassakin ilmanalassa,
on sen viljelemiseen erittäin kehoitettava.
Rikkaruohojen kitkem istä ja maan pehmittämistä
varten käytetään, lanttuja, nauriita tahi porkkanoita viljellessä pelloilla, suurella edulla Sdiiiheler’in kitku u-ä estä ,
Kuva 53.
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joka on kuvattu kuvass 63. Parasta on tehdä se ko
konaan raudasta. Y ksi mies vetää ja toinen sitä oh
jaa. Jos tahdotaan kitkeä, ruuvataan perimmäiseksi
kaksi suorakulmion muotoon taivutettua veistä (e), jotka
ovat terävät etupuolelta. N äitten on poikkileikattava
ne rikkaruohojuuret, joita piit eivät ole repineet rikki.
Jos taas tahdotaan mullata, ruuvataan veitset irti ja
niitten siaan kiinnitetään kaksi auransiipeä (c d), jotka
myöskin ovat varustetut pienillä veitsillä juurien poikki-leikkaam ista varten. Etupuolella on kummallakin puo
len kaksi koukkua (a b). Jos tahdotaan piitä m ene
mään syvään maahan, kiinnitetään vetoköydet koukkui
hin (a a) ja jos tahdotaan niitä matalaan koukkuihin
(b b). A on käyrä pii ja f kierrin, jolla äes pidetään
koossa m ullattaessa. Kun äestä käytetään kitkem iseen,
pidetään kierrintä valloillaan.
§ 55. Lantun pitää oleman keskikokoisen, pak
sun ja lyhyen, murakan ja kovan, mutta ei vähintäkään
puisen. Kuoren pitää oleman kaljun, sisuksen mehevän,
raakana raittiin imelänmakuisen ja hyvä-hajuisen.
Juurta kuoritaan, leikataan kappaleihin ja keitetään sa
moin kuin kaalia (§ 44). K eitettyä voipi juurta myös
musertaa s o s e e k s i, johon sekoitetaan hiukan suolaa,
maitoa ja voita tahi rasvaa. Se tulee siten paremman
makuiseksi.
§ 56. Lanttukeittoa valm istetaan seuraavalla ta
valla: noin 5 ft kuorittuja ja hienoksi leikeltyjä lant
tuja pannaan pataan 3— 4 lusikallisen kanssa voita
eli rasvaa, pari hyppysellistä suolaa, 1 hienoksi leikattu
sipuli ja 1 kortteli vettä. Tämä keitetään kunnes juu
ret ovat pehmenneet; kaada siihen sitte lusikallinen jau
hoa, joka on sekoitettu yhteen tuoppiin liha- eli kalalientä tahi maitoon eli veteen, ja anna kaikki kie
hua yhdessä V4 tuntia. Tällä tavoin voipi valm istaa
keittoa monenlaisista juurista ja muista kyökkikasveista.
M eillä Suomessa valm istetaan tavallisesti lantuista
lanttukukkoa, tahi hapanlohkoa. Lanttukukko tehdään
sam anlaisesta taikinasta, josta ruisleipää leivotaan; siitä
4
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tehdään ohut kakkara ja sen sisään kääritään hienoksi
leikattuja lantun säikäleitä ja sianlihaa, jos sitä on.
Hapanlohkoa keitetään seuraavalla tavalla: lantut kuo
ritaan, leikataan pieniksi palasiksi ja keitetään puolikypsiksi; nyt kaadetaan keitokseen hapantaikinaa ja
keitetään kunnes se on kypsi. Hapanlohkoa syödään
maidon kanssa.
§ 57. K aikista juurikasveista, joita syksyllä kor
jataan, on lanttu kestävin. Sentähden voipi sen jättää
siksi kuin kaikki muut kyökkikasvit ovat korjatut. Jos
lanttuja aiotaan säilyttää talven yli ulkona, valittakoon
kuiva paikka. Pohja peitetään viiden jalan leveydeltä
aidaksilla kuten kupukaaleille ja niin pitkältä kuin tar
vitaan. N äiden päälle asetetaan lantut, joista sitä en
nen leikataan juuret ja naatit, siten että kasa tulee kes
keltä korkeimmaksi kuten katon harja. Sen saattaa tehdä
niin korkeaksi kuin pohjan leveys sallii. Täten voipi
helposti saada 2x/a tynnöriä lanttuja sopimaan kuhun
kin juoksevaan jalkaan kasassa. Kun tämä on tehty,
peitetään kasa alhaalta alkaen ylöspäin 3— 4 tuuman
paksuun rukiinoljilla. Sen jälkeen kaivetaan kasan ym
päri, kyynärän päähän siitä, hauta, josta maa heitetään
tasaisesti olkien päälle korttelin paksuuteen kyynärän
korkeuteen maasta. Pitkin kasan harjaa asetetaan kaksi
pitkin pituuttaan suorakulmaisesti toisiinsa yhteennaulattua lautaa, aivan kuin haijalaudat katossa. Laudat
ulottukoot pari jalkaa kasan yli kummallekin puolen ja
asetettakoon niin että ilman veto niiden alatse käypi
vapaasti. P itkin kasan toista sivua peitetään sen ylä
osa, joka vielä on peittäm ätä, myöskin ruisoljilla, jotka
asetetaan siten, että puolet niitten pituudesta ulottuu har
jan yli. N äitten olkien tulee peittää sekä ulottua hiu
kan yli niitten olkien, joilla ensiksi peitettiin. Sitte
heitetään m aata kasan koko sivun peitteeksi, että viimeiksi pantu olkikerros myöskin pysyisi paikoillaan.
N yt taivutetaan oljet harjan yli ja peitetään m aalla sa
malla tapaa kuin toisella puolen, niin että koko kasa
viimein on tasaisesti peitetty korttelin paksuisella maa-
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kerroksella. K asan kumpaisetkin päät peitetään har
jaan saakka oljilla ja maalla, kumminkin siten, että lähin
nä harjaa, kummassakin päässä jätetään avonainen reikä,
joka kasan pituuden mukaan saa olla 6— 12 tuum. läpimitaten. Näm ät reijät pidettäköön auki niin kauan kuin
huomaa höyryryä lähtevän kasasta. Jos alkaisi pakas
taa tahi tuulta kovasti, tukittakoon tuulenpuoleinen reikä
oljilla, jotka kauniilla säällä otettakoon pois. Sitä myö
ten kuin höyry lakkaa nousemasta, tukittakoon jompi
kumpi reikä olkitulpalla. M aan eteläosassa tarvinnee
reijät harvoin tukita kiinni ennenkuin Joulukuussa,
jolloin kosteus tavallisesti on kokonaan lähtenyt lan
tuista. Kun kasa on kokonaan valmis, puhdistetaan
hauta yltympäri, että se veden johtaisi hyvin pois. Jos
talvella tahdotaan ottaa lanttuja kasata, menteltäköön
kuten ennen on neuvottu.
§ 58. Nauris. B . ra p a ra p ifera . Kokeiden kaut
ta on tultu siihen huomioon, että nauriita on edul
linen viljellä niinkin pohjoisessa ett’ei ohrat valmistu.
Aikaisim pia naurislajia ovat valkea hollantilainen ja
keltainen kevät nauris. E nsi tahi toisena vuonna. So
pivin maalaji on hiekansekainen multamaa. Siemen kyl
vetään penkkiin 3, 4 eli 6 riviin, aina sen mukaan jos
tahdotaan käyttää nauriita aikaiseen tahi sen mukaan
kuinka suureksi ne kasvavat. Kolm eriviseen penkkiin
käytetään 3/4 luotia ja 6 riviseen 1J /2 luotia siemeniä.
Kun siemen on kylvetty levitetään mädännyttä saha
jauhoa penkin yli ja kastellaan sontavedellä. Tällä ta
voin saattaa osaksi estää retujen synnyttämiä vahinkoja.
Taimet ovat kaalintainten näköisiä. Taimien kasvettua
suuremmiksi kitketään ne ja harvennetaan, niin että tu
levat puolen tahi puolentoista korttelin päähän toisistansa riveissä aina naurislajin suuruuden mukaan. N au
riita ei mullita. Syksyllä on se korjattava ennen ko
via halloja.
§ 59. Nauris ei pysy tuoreena kauvemmin kuin Tam
mi- tahi Helmikuuhun. N ykyaikaan viljellään pelloissa
muualla maailmassa suurella m enestyksellä sekä lanttuja1'
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Kuvat 54.

55.

56.

että nauriita eläinten rehuksi;
suuret, etenkin tähän tarkoi
tukseen viljellyt nauriit, ni
mitetään englanninkielen mu
kaan Turnips. Rehuksi käy
tettävät nauriit ja lantut
hakataan kappaleiksi hakkuuraudoilla, joita on kuvattu
kuv. 54, 55 ja 56.
N auriita hoidetaan ja käy
tetään samalla tapaa kuin
lanttuja. Jos niitä kylvetään
aikaseen, voipi niitä edulli
sesti käyttää monenlaisiin
ruokalajihin ennenkuin potatit * valm istuvat. M utta
nauriissa on enemmän vettä kuin lantussa ja sentähden
on se vähemmin ravitseva. M aidolle antavat nauriit
ilkeän maun, jos niitä syötetään runsaasti lehmille. N au
riit talletetaan talvella samalla tapaa kuin lantut.
§ 60. Porkkana, D a u c u s carota (K atso Taulu
V I N:0 29.) Toisena tahi kolmantena vuonna. Syvä
hiekansekainen multamaa on sopivin. Jos tahdotaan
suuria juuria, pitää maan oleman vähintäin puolen kyy
närän syvyyteen hyvin hienonnetun. Siemenet ovat karvasiä ja takertuvat toisiinsa. N e ovat sentähden hierot
tavat kämmenien välissä tahi pienessä pussissa sekä hy
vin puhdistettavat. N eljästä luodista puhdistamattomia
siemeniä saa kolme luotia puhtaita siemeniä, ja näitä
tarvitaan kaksi luotia 5 riviseen penkkiin. Ennen k yl
väm istä kastellaan riviä lantavedellä. Kustannus ja
vaiva tulee runsaasti palkituksi sen kautta, että sieme
net itävät pikemmin ja juuret kasvavat rehevämmin.
Kastelem inen toim itetaan tavallisella ruiskukannulla tahi
astialla, joka on kuvattu sivulla 17 kuva 3 ja 4. Sie
men itää vasta 2 eli 3 viikon perästä.
Siemenet kylvetään 4 tahi 5 riviin (§ 23 ja 24)
ja ennen kuin ne mullataan pannaan joka kyynärän pää-
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hän riviin kaurajyviä. K uten sanottiin itää porkkanan
siemenet vasta kahden eli kolmen viikon perästä; mutta
kun kaura kohta itää ja nousee maan päälle, osoittaa
se mihin porkkanan siem enet ovat kylvetyt, ja on tämä
suureksi hyödyksi kitkiessä. Porkkanoja voi hyvin kvlvää myöhään syksyllä. K itkem isen helpoittam iseksi
keväällä voi silloin sinne tänne riviin kylvää syysruista.
Syksyllä kylvetyt porkkanat valm istuvat aikaisemmin
kuin keväällä kylvetyt, ja ne ovat sentähden korjatta
vat aikaisemmin; muutoin ne tulevat puisiksi ja halkei
levat, etenkin jos syksyllä sataa runsaasti. Kun pork
kanan taimet ovat 2 eli 3 tuumaa korkeat, harvenne
taan taimia, niin että tulevat vähintäin kahden tuuman
päähän toisistansa riveissä. Myöhemmin ei ole muuta
tehtävää kuin kitkeä tarpeen mukaan. Porkkanoita syöpi
kaikki koti-eläim et kernaasti ja sentähden niitä viljellään,
kuten nauriita ja lanttuja, eläinten rehuksi; mutta niitä
on hakattava hienoksi, ja tätä tehdään parhaiten veit
sillä, joita on kuvattu kuvissa 54, 55 ja 56.

Porkkanojen viljeleminen pelloissa on hyvin edulli
nen, jos maanlaatu on sopivaa. Mutta silloin käy hi
taaksi kylvää siemeniä ennen mainitulla tavalla. Väliin
valmistetaan pelto siten, että siihen syntyy pieniä har
janteita, kuten hirsivaolle kyntäessä, ja näille kylvetään
siemenet. Mutta niissä paikoin maatamme, joissa ke
väällä sataa vähän, ei ole näin meneteltävä, sillä maa
tulee tällä tavoin liika aikaiseen niin kuivaksi, ett’ei
siemenet idä. Sentähden on kernaammin kylvettävä
tasaiselle maalle.

Pellon pehmittämistä varten käytetään tavallista
rulla-äestä; mutta se on hyvin kallis ja löytynee monta
seutua, jossa sitä ei vielä olekaan. Voipi silloin, etenkin
pienissä taloissa, hyvällä edulla käyttää vieru-äestä,
joka on paljoa huokeampi ja sen näköinen kuin kuva 57
osoittaa. Vierupölkky tehdään lVa kyynärää pitkästä
ja läpimitaten 9— 10 tuumaa paksusta pölkystä. V iiteen
kierteiseen riviin kiinnitetään 60 rautapiitä siten, että
jokaiseen riviin tulee 12 piitä, jotka ovat noin 7 tuu-
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Kuva 57.

maa pitkät. Takaa pidetään äkeen aisat ko’ossa pak
sulla syrjälleen asetetulla lankulla. Siihen kiinnitetään
12 sam anlaista piitä kuin pölkyssä, ja nämät kiinnitet
täköön siten, että ne ulottuvat 2— 3 tuumaa pölkyn
piitten väliin. M ies, joka ajaa vierua, istuu vierun
päälle tehdyllä istuim ella ja nojaa jalkojaan poikkipienaa vasten, joka on äkeen etupuolella. Peltoa, jossa
kylvyva’ot asetetaan pohjoseen ja etelään, karhittakoon
viim eisen kerran idästä länteen, tahi toisin sanoen vas
taiseen suuntaan, niin että v a ’ot näkyisi selvemmin.
Vakoja vedetään aseella, joka on kuvattu kuvassa 58.
K orttelia leveän ja 27® kyynärää pitkän lankun ( a )
molempaan laitaan kiinnitetään puisia hampaita
c),
jotka ovat tarpeeksi vahvat, noin 4 tuumaa pitkät, niin
kauvaksi toisistaan kuin tarvis vaatii. L ikelle lankun
kumpaakin päätä kiinnitetään kaksi kolme kyynärää
pitkää kankia
( d ),joita pidetään ko’ossa poikk
(e ) avulla. Tämän kummastakin päästä vetää mies
lankkua eteenpäin, se puoli alaspäin, jossa on 6 piitä,
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Kuva 58.
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muodostaen siten va’ot, johon siemenet kylvetään. Kun
vakoja siementen kylvettyä tahdotaan vetää umpeen,
käännetään lankun toinen puoli, jossa on 5 piitä alas
päin, siten että piit tulevat ennen vedettyjen vakojen
keskivälille, ja vedetään nyt lankkua kuten ennenkin.
Nyt tasoitetaan maa haravalla. Kylvetään kylvyastialla, joka on sivulla 27 kuva 32. Yiimein vedetään
raskas vieru (katso sivu 23 kuva 34) maan yli. Kitki
essä harvennetaan taimet, kuten ennen on sanottu ja
puhdistetaan rivien välit tiekihvelillä (kuva 25) ja sittem
min kesän kuluessa Schiibelerin kitkuu-äkeellä (kuva 53).
H evoset, joita syötetään porkkanoilla, eivät tar
vitse kauraa. Ihm isten ravinnoksi käytetään kernaimmiten ne lajit, jotka ovat parhaimman makuiset ja näistä
etenkin N a n te sila in e n p o rk k a n a (kuva 59) ja lyhyt H o rn ila in e n p o rk k a n a (kuva 60). Eläinten rehuksi käyte
tään A ltrin g h a m -p o rkk a n a .
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Kuva 59.

Kun porkka
noita aiotaan tal
lettaa ulkona ka
sassa, valitaan
hiekkaperäinen
maapaikka, jossa
maa on laadul
taan keveää(saviperäisen se ei
suinkaan saa olla)
ja joka on kuiva
peräinen sekä va
paa vesiruosteesta. Tähän kaive
taan 1—172jalkaa
4 jalkaa leveä ja niin pitkä hauta kuin
tarvitaan. Pitkin haudan keskustaa
tehdään sala-oja, joka kokoaa sekä
johtaa pois sen veden, joka kokoutuu
kasaan. K aikki naatit eli lehdet irroitetaan juurista kiertäm ällä ne pois, ja
juuret asetetaan rinnatusten kuoppaan,
siten että ne eivät satu toisiinsa. Juu
rille seulotaan tuuman paksu kerros
kohtuullisen kuivaa maata; sen päälle
latjataan kerros porkkanoita. N äin me
netellään siksikuin kuoppa on täysi
ja vielä korttelin verran kuopan lai
tojen yläpuolelle. Koko kasa peitetään
kerroksella sam allaista maata, jonka lai
doilla tulee olla vähintäin korttelia pak
su, mutta keskeltä niin paljoa paksumpi,
että koko kasa tulee näyttämään mata
lalle katonharjalle. M aata, jota käy
tetään kasan peittäm iseen, otetaan osaksi siitä maasta,
jota luotiin haudasta, osaksi haudan ympäriltä, niin että
viimein kyynärän päässä haudasta sen ympäri syntyy
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ojanne, joka kokoaa ja johtaa pois sadeveden. Kun ka
sa on jäätynyt pari tuumaa, peitetään se vähitellen olkipehuilla, kuivilla lehdillä, kuusenhavuilla höylälastuilla, sahajauholla tahi muulla semmoisella niin paksulta
kuin pakkasen tähden talven kuluessa tarvitaan. Juu
ria ottaessa kasasta on noudatettava samaa varovai
suutta kuin kaalia ottaessa, ja josta on puhuttu edellä
(siv. 42).

Kun tahdotaan säilyttää porkkanoita kellarissa, pan
naan ne ensiksi ulkoilmaan kasaan, joka peitetään niitten
naateilla. Kun ne ovat olleet kasassa 10—12 päivää,
on niistä tarpeeksi kosteutta haihtunut. Nyt ne voi
muuttaa kellariin salvoon; mutta talven kuluessa pyr
kivät ne lakastumaan ja kuivettumaan kokoon. Paljoa
paremmin ne säilyvät, jos niitä pannaan sahajauhoihin
tahi kohtuallisen kosteaan maahan. Parasta on pinota
juuret pitkin kellarin seinää, niin korkealle kuin tahdo
taan, sekä panna vähän maata joka kerroksen väliin.
Tällä tavoin voi asettaa toisen kerroksen toisensa vie
reen niin että koko kasa tulee pari kyynärää paksuksi
pohjapuolelta. Latjatessa on vaihdettava siten että vä
liin juuren kärki väliin sen latva tulee eteenpäin, kui
tenkin niin, että kukin kerros, sitä myöten kuin se ko
hoaa, tulee viettämään sisäänpäin seinää vasten. Aivan
tummat juuret eivät tahdo säilyä niin hyyin kuin vaa
leanpunaiset; ja kun juuren sydän on paksumpi säilyy
se paremmin kuin ohut sydäminen juuri.

§ 61. H yvä porkkana on keskusuuri, ilman hal
keamia ja paksuja juurihaaroja, kova mutta ei puinen
sekä imelän-makuinen, ilman mitäkään karvasta eli k it
kerää lisämakua. Ennen keittäm istä kaaputetaan pork
kanat puhtaiksi, ja pannaan kuumaan veteen suolan
kanssa; mutta ne tulevat maukkaammiksi jos ne keite
tään lihan kanssa. Sitä voipi hyvin syödä tuoreen, suolasen tahi savustetun lihan ja kalan kanssa samalla ta
paa kuin potaattia.
§ 62. Persiljajuuria, P elroselinum sa tivu m . Pastinakkaa P a stin aca sa tiva (katso Taulu II kuv. 9).
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Skorsoneeraa Scorzonera
(katso Taulu
II kuv. 10) ja Kaurajuuria
liu s (katso Taulu II kuv. 1) viljellään toisena
vuonna samalla tapaa ja samallaisessa maalaadussa kuin
porkkanaa. Tässä mainittuja neljää juurikasvia voi hy
vin kylvää syksyllä, kuten porkkanoita, ja mitä ennen
on sanottu porkkanoista koskee myöskin näitä kasvia.
Yiisiriviseen penkkiin tarvitaan l 1/2 luotia persiljan-, 2
luotia pastinakan- ja 3 Va— 6 luotia skorsoneeran tahi
kaurajuuren siemeniä. Persiljan ja pastinakan siemenet
itävät oltuaan 2 —3 viikkoa, kaurajuuren ja skorsoneeran
oltuaan lähes 2 viikkoa maassa.
§ 63. Persiljajuuria on lyh yviä , p a k s u ja E r fu r tilaisia ja tavallisia p itk iä . Lyhyviä, joilla on hienoin
maku käytetään paraastaan kesällä ja syksyllä, ja pit
kiä talvella. Pastinakkoja on myöskin lyhyviä sekä
pitkiä, parhaimman sadon antavat pitkät ja näistä näytKuva 61. tää Y lio p p ilas-P a stin a ka lla (kuva 61) olevan
hienoin maku. Pastinakkoja pitäisi viljeltämän jokaisessa kasvitarhassa. Jossa on
voimakasta maata, voipi tuskin viljellä mitään
juurikasvia, joka samalla maanalalla antaisi
enemmän tahi paremman makuista ruokaainetta kuin pastinakat.
§ 64. Persiljajuuria talletetaan seuraavalla tavalla kellarissa: Noin puolet lehdistä
irroitetaan kiertäm ällä niitä juurista, jotka
sitte kaivetaan kohtuullisen kosteaan maa
han, niin että juurenlatva on maan yläpuo
lella; tahi voipi niitä myöskin latjata ker
roksittain m aata väliin pinoon kellarin sei
nää vasten. M utta tarkoin on pidettävä
huolta, ett’ei tule maata lehtien väliin, sillä
juuret m ätänevät silloin kohta.

Pastinakka, skorsoneera ja kaurajuuri säi
lyvät hyvin talven yli kasvamispaikallaan;
mutta mitä talvella aiotaan käyttää, korjattakoon syk
syllä kellariin samalla tapaa kuin porkkanoita.
§ 65. Pastinakan ja persiljajuuren tulee olla si-
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leän, ilman paksumpia juurihaaroja ja ruostepilkkuja, jot
ka sitä usein turmelevat. K aikki tässä mainitut juurikasvit kaaputetaan ensiksi puhtaaksi kuten porkkanat.
N iitä keitetään hienoiksi pilkottuina monenlaisessa liemiruuassa, tahi keitetään niitä kokonaisina suolavedessä,
ja syödään silloin lihan eli kalan kanssa joko ilman kastaketta tahi kastakkeen kanssa (§ 43). Tämä koskee
etenkin pastinakkaa, jota voi keittää suolavedessä kuten
potaattia. Tällätavoin valm istettuna se on hyvä syödä
lihan eli kalan kanssa.
§ 66. Kuminaa, C a ru m carvi (katso taulu IV
kuv. 17) viljellään toisena vuonna ja samalla tapaa kuin
porkkanaa. Viisiriviseen penkkiin tarvitaan kaksi luo
tia siemeniä. N e kylvetään parhaiten syksyllä, sillä ne
itävät myöhään, jos niitä kylvetään keväällä. H yvällä hoi
dolla voivat juuret tulla yhtä suuriksi kuin persiljajuuret. M issä juuria tahdotaan käyttää talvella kaivetaan
ne ylös maasta syksyllä siten, että tulee yksi juuri jää
mään riviin kunkin l 1/*— 2 korttelin päähän. Muutoin
on parasta jättää ne keväihin asti paikoilleen. N e kai
vetaan nyt ylös samalla tapaa, niin että juurista, jotka
jäävät jälelle, voipi saada siemeniä. N äitä juuria voi
kaivaa ylös ja istuttaa uudelleen. Jos siemeniä tahdo
taan kylvöä varten käyttää, jätetään vaan 2— 3 ensi
mäistä kukkasarjaa siemeniä valmistamaan; muut leika
taan pois sitä myöten kuin ne esintyvät. Tällä tavoin
kasvatettu siemen synnyttää hyviä ja vahvoja taimia.
§ 67. A ikaiseen keväällä käytetään nuoria leh
tiä ja juuria kumina- eli lehtikaaliksi. Juuret puhdiste
taan, huuhdotaan, kaaputetaan ja leikataan sekasin leh
tien kanssa. A teriaksi 4— 5 hengelle sekoitetaan lusi
k a lleen jauhoa kaaliin ennen keittäm istä ja liemi teh
dään samalla tapaa kuin kupukaalille, mutta ilman kuminasiemeniä (§ 44). K un sitä keitetään lihan eli ka
lan kanssa, syntyy siitä terveellinen ja ravitseva ruoka.
K uivatut kuminanlehdet ovat aivan hyödylliset käyttää
talvella. Sitä varten koottakoot ne ennen Juhannusta.
Lehtien riivittyä varsista, kuivataan ne tuulenhuokoisessa paikassa, ne säilyvät kuinka kauvan tahansa.
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Juuri kiehuu pian kypseksi, on murakka ja hyvämakuinen. Sitä käytetään samalla tapaa kuin persiljajuurta
ja pastinakkaa; mutta kun se pannaan tulelle kiehu
vaan suolaveteen ja keitetään kypseksi, voipi sitä syödä
potattien asemesta liharuokien kanssa. Siemeniä käyte
tään monella tavoin taloudessa. Niitä voipi myöskin hy
vällä edulla myydä. Täällä Suomessa menestyy kumina
ja kehittää kypsiä siemeniä joka paikassa, jossa on kiin
teitä ihmisasunnoita. Kuminan viljelemiseen on har
taasti kehoitettava sekä juurien että siemenien tähden. On
tuhansittain käyttämättömiä maakaistaleita, joita hyvällä
edulla voisi käyttää tämän hyödyllisen kasvin viljelemisen.

§ 68. Selleri, A p iu m graveolens (katso Taulu IY
kuv. 16). Ensimäisenä vuonna. Parhaiten voim ak
kaassa multamaassa, joka on vähän ra’anlainen. Siem e
net kylvetään kasvilavaan 10— 12 viikkokautta ennen
ulosistuttamista. Y htä akkunaa varten käytetään 3/ 8
luotia siemeniä, ja siitä saadaan noin 1000 tainta. Kun
maa lavassa on 15— 20 pykälän lämpöinen, tarvitsee
Kuva 62.
siemen itääkseen
17— 18 päivää.
Taim et istutetaan
penkkiin 4 riviin
kaksijapuolikorttelia kunkin väliä
rivissä. Ennen
kuin taimia istu
tetaan leikataan
niistä lehdet, niin
että lehtiruodit
vaan jäävät. K ul
lakin taim ella ei
tule olla muita
kuin pari sisimäistä lehteä näky
vissä. K esän ku
luessa mullataan
taimia pari ker
taa. E rfu rtila in e n -S e lle ri (kuv. 62) näyttää olevan paras.
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§ 69. Sellerijuurella ei tule olla paljon juurihapsia. Sen tulee olla keskikokoisen, mutta ei kummin
kaan pienemmän puuomenaa. Sisus olkoon luja ja val
kea sekä raitiskajuinen. Sellerin lehtiä syödään har
voin. H ienoksi hakattuja juuria käytetään kala ja li
hakeitossa. V äliin syödään juuria myöskin yhdessä punajuurien kanssa.
§ 70. Kun selleriä tahdotaan tallettaa talven yli,
on sillä samat omaisuudet kuin persiljajuurella, ett’ei se
kärsi m ultaa juuriniskallaan. Suurimmat lehdet revi
tään irti ja muutamat juurihapsista leikataan pois. Ta
valliseen kasvilava-raamiin, joka asetetaan kuivalle pai
kalle, täytetään tarpeen mukaan maata, johon edellä
mainitulla tavalla leikatut juuret asetetaan likelle toi
siansa niin syvään että juurimukula tulee puoleksi maa
han. Raami peitetään laudoilla ja niitten yli sekä
raamin ympäri pannaan niin paljon lehtiä, olkia tahi
muuta semmoista, kuin pakkasen poistamiseksi on tarpeen
Tällä tavoin säilyy selleri aivan tuoreena. Kellarissa
voi sellerijuuria kaivaa maahan; mutta ne säilyvät ta
vallisesti aivan hyvin, kun ne talletetaan hyllyillä.
§ 71. Punajuuri, B eta vulgaris eriten - Kuva 63
ta. (K atso Taulu IV kuva 18). Toisena
vuonna ja kernaimmiten sam allaisella maanlaadulla kuin porkkana. P itkä mustanpunanen E r fu rtU a in e n P u n a ju u r i (kuv. 63)
näyttää olevan paras. L yhyt E gyptiläi
nen on aikaisin. Siemenet kylvetään 4 ri
viin ja aina 2 eli 3 jyvää samaan paik
kaan yhden eli puolentoista korttelin pää
hän toisistaan. Neliriviseen penkkiin tar
vitaan 3/4— 1 luoti puhtaita siemeniä. M yö
hemmin kesällä nyhdetään muut taimet
pois, niin että vahvin taimi vaan jääpi
jäljelle. Punajuuret eivät kärsi pakkaista
ja kun ne syksyllä korjataan, toim itetta
koon se varovasti, niin ett’ei juuret kolah
taisi toisiinsa eikä muulla tavoin vahin
goittuisi.
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Punajuuria pestään ja keitetään kylmässä vedessä
siksikuin ne tulevat murakoiksi, se on siksikuin voipi pis
tää vispilänvarpa niitten läpi. Pestessä on pidettävä
liuolta siitä, ettfei hienot juurihapset katkea, sillä juuri
kadottaa sen kautta kauniin värinsä. Sitä lajia punajuuria, joka keittäessä m enettää värinsä, pantakoon pa
taan kiehuvaan veteen. Kun se on jäähtynyt, kuorit
takoon se ja leikattakoon hienoiksi viipaleiksi, jotka
yöksi pannaan ätikkään. Tämmöisenä se syödään joko
yksistään tahi yhdessä keitetyn kylmän sellerin kanssa,
lisänä kaikenlaiselle liha-ruu’alle. Punajuuria tallete
taan kellarissa samalla tapaa kuin selleriä.
§ 72. Rötkä (Taulu 1 kuva 4). R ötkiä on kahta
lajia S u v irö tk ä eli B e tisi (Raphanus sativus aestivus) ja T aivirötkä (R . S. hybernus) ja kumpiakin näitä on monta
muunnosta. Toisena vuonna ja kernaimmiten samallaisessa maassa kuin porkkana. Suvi ja talvirötkiä voi
viljellä joka paikassa, jossa ihmisillä on kiinteät asun
not. Suvirötkiä on monellaisia ja talvirötkiä kaksi lajia,
'pyöreitä ja p itk iä (kuvat 64,
65) Talvirötkiä kylvetään
viiteen riviin ja suvirötkiä
vielä useampaan riviin. M yö
hemmin voi nyhtää pois ne
taim et, jotka ovat liikaa ti
heässä.
Pohjois-Suomessa
tulee kunkin talvirötkän vä
liä olla 10— 12 tuumaa; jos
ne ovat tieämmässä alkavat
ne helposti kukkia. Suvi
rötkiä voi hyvin kylvää ri
vien väliin penkkiin, johon
on istutettu kyssäkaalia.
Viisiriviseen penkkiin tarvi
taan 2 luotia talvirötkän
siemeniä ja 6— 7 riviseen
272— 3 luotia suvirötkän sie
meniä. Saadakseen hyviä
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suvirötkiä, on kylvetKuva 65.
tävä joka toinen viik
kokausi. Jos tahdo
taan kylvää suviröt
kiä kasvilavaan, käy
tetään 3/4 luotia sie
meniä kutakin akku
naa varten. Kun maan
lämpimyys lavassa on
15 pykälää, ei sieme
net tarvitse enemmän
kuin 3 päivää itääkseen. Poudalla on rötkiä kasteltava, muu
toin ne tulevat pui
siksi. Parasta on käyt
tää 2— 3 vuoden van
haa siementä, sillä ko
keiden kautta on tultu
huomaamaan, että tai
met, joita saadaan
nuoremmista siemenis
tä alkavat aikaiseen
kukkia. Eteläosassa
maatamme ei pidä kyl
vää talvirötkiä ennen
J uhannusta. Talvirötkät ovat syksyllä
korjattavat ennen yöhalloja. Kun se kylmää, menettää se
raittiin makunsa. Se säilytetään kosteassa maassa kella
rissa. Sekä suvi että talvirötkät syödään raakana suo
lan ja leivän kanssa. Niissä paikoin, jossa tuo vaaral
linen tauti „keripukki“ liikkuu, on kehoitettava talvirötkien runsaasen viljelem iseen ja käyttämiseen.
§ 73. Pippurjuuria (C ochlearia a rm oracia). Ensimäisenä vuonna. M enestyy parhaiten samanlaisessa
maanlaadussa kuin selleri ja edellisenä syksynä tahi k e
väänä on maalla toim itettava peruskaivaminen (§ 19).
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Kiviperäinen maa ei sovellu pippurjuuren viljelemiseen.
Kun syksyllä juuria korjataan, leikataan pois kaikki
juurihapset, jotka lähtevät niitten alapäästä. N äm ät
voivat olla pikkusormen paksuiset ja puolen eli koko
kyynärän pituiset ja vieläpä pitemmät. Väliin ovat poisleikatut juurihaarat melkein yhtäpaksuja kummastakin
päästään. E tt’ei niitä myöhemmin istuttaissa sattuisi
panemaan ylösalasin, on parasta, haaroja eroittaessa pää
juuresta, leikata ne tasapäisiksi yläpäästä ja viistoiksi
alapäästä. N iitä säilytetään viileässä kellarissa kui
vassa maassa siten, ett’ei juuret satu toisiinsa. N iitä
voipi myöskin säilyttää ulkona, mutta tulee niitä silloin
haudata noin puoli kyynärää syvään. K eväällä hiero
taan niistä villavaatteella kaikki hienot hapset ja istu
tetaan seuraavalla tapaa: kun penkki, joka on tehtävä
kyynärää tahi hiukan enemmän leveäksi, on valmis,
tehdään penkin laitaan merkkiä kyynärän päähän toi
sistaan ja lyödään kepillä juova penkin poikki. K utakin
juovaa syvennetään kädellä tahi pienellä kuokalla
2 — 3 tuumaa syväksi ja tasapohjaseksi. Näihin juoviin
pannaan juuret, siten että latvat, joita käännetään pen
kin laitoja vasten, eivät tule syvempään kuin yhden
tuuman maan sisään. Oikean käden parilla sormella
painetaan juuren kärki alas, niin että se tulee pari
tuumaa suoraan maahan, ja samalla painetaan maa
kiini juuren kären ympäri. Samalla tapaa menetel
lään penkin toisella puolella, niin että juurien väliä
tulee puoli kyynärää, ja koko penkki tulee silloin
näyttämään kuvan 66 näköiselle. Viimein tasataan
penkki sileäksi.
Kuva 66.
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Heinäkuun lopulla työnnetään maa pois juurilta,
niin että ne tulevat olemaan kiinni ainoastaan alapäästä.
K aikki uudet juuriliapset leikataan veitsellä pois, ja
painetaan sitte puhdistetut juuret takaisin alas. N e
alkavat nyt kasvaa paksuudelleen. N e juuret, joita ei
talvella tarvita, jätetään talveksi kasvipaikalleen. Kun
juuret korjataan syksyllä, ovat ne K uvan 67 näköiset.
Kuva 67.

Kuva 68.

Ne leikataan sitte sen näköisiksi kuin kuva 68
osoittaa. Hienot juuret talletetaan kuten edellä
on sanottu. Aina on leikattava lehdet ynnä
juurenniska niistä juurista, joita aiotaan tallet
taa talven yli kosteassa maassa kellarissa. Jos
sitä ei tehdä, alkaa juuri kasvaa kellarissa ja
menettää silloin suuremmaksi osaksi väkevän
ja raittiin makunsa. Tarpeellista on toimittaa
taas syksyllä tahi keväällä peruskaivaminen
siinä, jos pippurjuuria kastoi, sillä muutoin ei saa juurikappaleita tarkoin pois. On hyvin edullista viljellä
pippurjuurta sillä tavoin, kuin tässä on neuvottu. Se
kannattaa hyvin rahtikulunkia kaukaisiin isompiin kau
punkeihin, jossa se on korkeassa hinnassa.
§ 74. Pippurjuurta kaaputetaan puhtaaksi ja hie
nonnetaan riivausraudalla tahi leikataan se hienoksi ja
survotaan huhmarissa voin kanssa, sillä juuri saadaan
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silloin hienommaksi. Siitä valm istetaan kastaketta, jota
syödään keitetyn lihan tahi kalan kanssa seuraavalla
tapaa: sulataan voita ja sekoitetaan siihen hienonnetut
pippurijuuret ynnä vähän kalan- tahi lihanlientä. Syö
dään myöskin hienonnettua pippurijuurta kuiviltaan li
han tahi kalan kanssa. M erimatkoilla pitäisi aina olla
pippurijuuria mukana, joita säilytettäköön arkuissa mul
lan seassa (katso § 45). Se on paras tunnettu keino
kerpukkia vasten ja pitäisi sitä sentähden viljeltäm än
yleiseen maamme pohjois-osissa.
3.

Palkokasvia.

§ 75. H e rn e e t . Kolm antena vuonna. Sopivin
maanlaji on hiekansekainen savimaa, joka sisältää kalk
kia ja joka on enemmän kuivanpuoleinen. Kun palkokasvit eivät tahdo jossakussa m enestyä on siihen taval
lisesti syynä, että maassa ei ole kalkkia. Tämä aute
taan sillä, että vedetään maalle sammutettua kalkkia
tahi merkeliä, jota sekoitetaan hyvin maahan. H erneitä
on kahta lajia, nimittäin Silp o h erneitä (Pisum sativum)
ja S o ku rih ern eitä (P. s. saccharatum). Jos hernevarret
eivät kasva kyynärää pitemmiksi, voipi kylvää kolme
riviä 1V2 kyynärän leveään penkkiin. Keskukokoisia
herneitä käytetään noin V2 naulaa tällaiseen penkkiin.
Suuria herneitä menee luonnollisesti enemmän, pieniä
vähemmän. Jos varret kasvavat l x/2 kyynärän korkeiksi
tahi korkeammiksi, pitää niitä kylvää kahteen riviin,
jotka ovat puoli kyynärää toisistaan, 5 korttelia leveään
penkkiin. Juova, jota vedetään haravanselällä (katso
§ 22 kuva 31) on tehtävä 4 tuumaa syvä, ja tähän
kylvetään herneet tuuman päähän toisistansa. Herneitten päälle pannaan kaksi tuumaa paksu kerros palanutta
vanhaa lantaa. N e kasvavat silloin rehevästi. K un
taim et ovat kämmenan leveyden korkuiset, mullataan
ne, ja kun tämä on tehty, kepitetään ne pitemmillä tahi
lyhemmillä varvoilla, sen mukaan jos herneet ovat pit
kä- eli lyhytvartisia. Kuusen oksat soveltuvat tähän
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aivan hyvin. H erneitä varten, jotka eivät tule kyynä
rää korkeammiksi, voi hyvin käyttää varpojen asem esta
peltopapuja (§ 92). Näm ä istutetaan samaan riviin
herneitten kanssa kolmen korttelin eli kyynärän päähän
toisistansa. Hernevarret saavat silloin tarpeeksi tukea
pavuista. Jos herneitten kukkimis-aikana sattuisi kovat
poudat, on runsaasti niitä kasteltava.
Silpoherneitä on monenlaisia: Useam m at ovat si
leitä, mutta toiset ovat kurttusia ja näyttävät valm is
tumattomille. N äitä nimitetään ydinherneiksi. N iitä
syödään ennenkuin tulevat täysivalm istuneiksi, sillä tur
haa on koettaa keittää niitä kypsiksi, kun ne ovat täysivalmiit. A ikaisista ydinherneistä mainitsemme Bliss •
American Wonder, joka tulee 1 korttelin korkuiseksi ja
myöhemmistä Champion of England , noin 4 jalkaa kor
kea. A ikaisista sileistä silpoherneistä mainittakoon
Carter’s first Crop , 1—2 jalkaa korkea sekä Prince A l
bert, 3— 4 jalkaa, sekä keskiaikaisista Dickson’s Favorite
ja viheriä venäläinen, 2— 3 jalkaa korkea,
§ 76. K aikkia tavallisia hernelajia voi kylvää
hyvin aikaiseen, mutta ydinherneitä ei ole kylvettävä
ennenkuin maa on lämminnyt. Kokeiden kautta on opittu,
että 2— 3 vuoden vanha hernesiemen, jota on säilytetty
kuivassa ja viileässä paikassa, kukkii runsaammin ja
tekee siis enemmän palkoja, kuin sellainen, jota on otettu
edellisenä vuonna. Jos tahdotaan tuoreita silpoherneitä
pitkin kesää, on niitä kylvettävä aina 2 tahi 3 viikko
kauden perästä.
§ 77. P alkokasvit ovat enimmin ravitsevia kai
kista kasvituotteista ja soveltuvat etenkin niitten ra
vinnoksi, jotka harvoin syövät lihaa ja käyvät raskaassa
työssä. E i ole mitään ravintoainetta, joka samalla olisi
niin ravitsevaa ja kuokealiintaista kuin palkokasvit.
§ 78. Tuoreita talli vehreitä hernepalkoja on aina
pantava tulelle kiehuvassa vedessä; mutta kuin herneet
ovat valmiit ja kuivatut, liotettakoon niitä vuorokausi
vedessä ja pantakoon kiehumaan kylmään veteen. N äitä
kasvia keittäessä on aina käytettävä sadevettä tahi
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muuta lauhkeata vettä, eikä milloinkaan kovaa kaivoeli lähde-vettä, sillä siinä ne eivät milloinkaan tule oikeen pehmeiksi.
§ 79. Sokuriherneitä on monta lajia: engla n tila i
n e n S a p eli-so rku rih ern e (4—5 jalkaa korkea) on par
haimpia. Näistä syödään nuoret palot. Ne leikataan
2 eli 3 kappaleesen, joita pannaan tulelle kiehuvan ve
den ja suolan tahi lihaliemen kanssa. Kun her
neet ovat lähes kypset, kaadetaan vesi pois, sekoitetaan
nyt vähän jauhoa ja voita eli rasvaa liemeen eli veteen,
kaadetaan tämä sitte herneitten yli ja kiehautetaan
kaikkityyni. Voipi syödä herneitä aivan hyvin ilman
tällaista kastaketta, ja voipi samalla keittää vähän hie
noksi leikatulta porkkanoita niitten sekaan Silpoherneistä syödään ainoasti viheriät herneet, joita perataan
paloista. Niitä valmistetaan ruu’aksi samalla tapaa
kuin sokeriherneitä, tahi keitetään niitä kala- eli liha
keitossa.
§ 80. Niin kutsutulta venäläisiä vih reitä h erneitä
voipi kukin itse valmistaa, sekä omiksi tarpeiksi että
kaupaksi, seuraavalla tapaa: Palot poimitaan vähän ai
kaisemmin huili tavallisesti tehdään, kun tahdotaan käyt
tää „vihreitä herneitä44 taloudessa. Kun herneet ovat
peratut palkoloista, ei niitä huuhdota mutta Tiputetta
koon niitten yli hienoa sokeria, ja käytettäköön ruoka
lusikallinen sokeria herneitä varten, jota saadaan neli
kosta palkoja. Herneitä lämmitetään kattilassa vienolla
tulella ja hämmennetään niitä koko aika. Kattilat a
samalla häilytetään edestakaisin, ettfei herneet kävisi
ruskeiksi. Tätä tehdään kunnes herneet saavat sinertä
vän värin. Ne kaadetaan nyt siivilälle, niin että liika
sokeri saa valua pois. Herneet kuivataan nyt, kernaimiten kohtuullisen lämpimässä leipomauunissa, tahi myös
kin varjosassa, kuivassa ja lämpimässä paikassa; päiväpaisteessa ne tulevat ruskeiksi. Tähän sopii käyttää
monenlaisia imeliä silpoherneitä ja etenkin ennen mai
nittua vih eriä ä ven ä läistä ja a ikaista vih eriä ä C ap-hernettä. Varmaankin kävisi edulliseksi valmistaa tällai
sia herneitä kaupaksi, jnissä työpalkat ovat huokeat.
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§ 81. H u o k e a h in ta in e n hernekeitto. Puoli naulaa ras
vasta lihaa leikataan pieniin kappaleihin ja kaksi suur
ta eli kolme pientä sipulia hakataan hienoksi. Padassa
paistetaan närnät yhdessä, ja kun ne tulevat heleän ruu
niksi, kaadetaan siihen 4 — 5 tuoppia kylmää vettä
ja 1 tuoppi herneitä, jotka ovat olleet likoamassa 1—2
vuorokautta. Tätä keitetään kunnes kaikki on kypsi ja
silloin pannaan keitokseen vähän suolaa.
§ 82. P a p u ja . Kolmantena vuonna ja samallai-

sella maalajilla kuin herneet. Papuja on kahta lajia,
salkopapuja ja länkäpapuja, ja näitä kumpaakin on
monta muunnosta.
Kaikkia papulajia on viljeltävä lämpimässä pai
kassa, johon aurinko paistaa koko päivän. Salkopavut
vaativat voimakkaampaa maata kuin länkäpavut, ja
jos maa ei ole tyydyttävässä kasvivoimassa, sopii sitä
lannoittaa tuhkalla.
§ 83. Salkopapuja (Phaseolus vulgaris) kylvetään
penkkiin kolmeen riviin ja kortteli kunkin
pavun väliin, myöhemmin kepitetään pavut
4— 5 kyynärää pitkillä seipäillä. Pavun
varret kasvavat silloin niitä myöten ylös
ja kiertävät aina vasten päivää. Kun pa
puja kylvetään tällä tavoin, tarvitaan 6 luo
tia penkkiä varten. Voipi myöskin kylvää
papuja kehiin, siten että tulee 5 eli 6 pa
pua kuhunkin kehään. R eijät tehdään sil
loin koneella, joka on kuvattu kuv. 69,
ja kunkin kehän keskelle painetaan seiväs
siten, että tulee kyynärä kunkin seipään
väliä. K ullekin penkille tulee silloin kaksi
riviä seipäitä, ja ett’ei
Kuya 70.
tuuli niitä puhaltaisi ku
moon, asetetaan ne siten
kuin kuva 70 osoittaa.

Seipäät nidotaan yhteen
niinellä tahi pajunoksilla.
Kylväessä tällä tavoin
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tarvitaan 8 luotia siemeniä penkkiä varten. Salkopapuja
varten on penkit tehtävät pohjoseen ja etelään, että va
lo ja lämpö voisi niihen vaikuttaa niin paljon kuin mah
dollista. Sentähden on papuja kylvettävä vaan joka toi
seen penkkiin. Niihin penkkiin, jotka täten jäävät kylvä
m ättä, voi kylvää nauriita, lehtikaalia, kyssäkaalia tahi
muita kasvia, jotka eivät tarvitse niin paljon valoa. —
Parhaimmat salkopapu-lajit ovat isot , leveät m iekka-salko p a vu t ja valkeat h elm ipavut. Turkinpapu (Ph. multipolrus) on salkopavuista aikaisin ja sitä voi viljellä
kaukaisimmin pohjosessa. N iitä on monta lajia; mutt^
se laji, jolla on Valkoset siem enet on paras,. N äitten
siemeniä käytetään sama määrä kuin tavallisia salkopa
puja. Parasta on käyttää 2— 3 vuoden vanhaa siemen
tä kuten ennen sanottiin herneistä.
§ 84. K un tahdotaan saada aikaisia salkopapuja,
kylvetään pavut kasvilavaan, jossa ei ole akkunoita.
K un taim et ovat saaneet kaksi varsinaista lehteä, ote
taan ne niin varovasti ylös, että multaa seuraa juurien kans
sa ja istutetaan penkkiin; tämä toim itetaan parhaiten
aseella, joka on kuvattu kuv. 71 ja 72. Papusalkojen
varten maahan käytetään
Kuva 71 ja 72. painamista
omituista rautaista asetta, joka kiin
nitetään oikeaan jalkaan. Tällä ta
voin saadaan salot painetuiksi sy
vään maahan ja työ joutuu hyvin.
Koko m enetystäpä osoitetaan ku
vissa 73— 76.
§ 85. Länkäpapuja (P h nanus) kylvetään penk
kiin 4 riviin ja 6— 9 tuumaa kunkin pavun väliä rivis
sä. Penkkiin tarvitaan silloin noin 6 luotia siemeniä.
Siemenreikien merkitsem istä varten käytetään hyvällä
edulla asetta, jota kuva 77 osoittaa. K un taim et ovat
riskisti poikkikämmenen korkuiset mullataan niitä ker
ran. Koska nämät pavut eivät juuri kasva 2— 3 kort
telia pitemmiksi, eivät ne tarvitse mitään tukea. A ikaisimpia ja parempia länkäpapulajia ovat keltaiset vahap a v u t, T u h a t yh d estä , keltaiset P rincess ya> H a rico t E m ile.
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Kuva 73.

Viim eksi mainitun la
jin palkoja voi käyttää
samalla tapaa kun ennenmainittuj a miekkasalkopapuja.
§ 86. Papuja ei ole
kylvettävä ennenkuin
voipi olla vakuutettu
että yöhallat ovat la
kanneet, se on, Tou
kokuun keskipaikoilta
sen loppupuolelle tahi
siihen aikaan kuin kir-
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sikkapuu kukkii. Jos papuja varten tahdotaan lannoittaa,
kun niitä viljellään kolmantena vuonna vuoro viljelykses
sä, on parasta lannoittaa tuhkalla. Tämä levitetään ke
väällä maalle puoli tuumaa paksuun kerrokseen ja kään
netään tavallisella tapaa lapiolla maahan.
§ 88 Nuoria viheriä salko- ja länkäpavun palkoja
sopii syödä niinkauvan kuin ne ovat murakat. Pavun
molemmat käret sekä selkäsuoni perataan pois ja palko
leikataan pari tuumaa pitkiin palasiin tahi aivan ohu
kaisiin silpoihin, joita keitetään ja valm istetaan ruu’aksi
samalla tapaa kuin sokuriherneitä (§ 79). M onella la
jilla tuoreita papuja on omituinen haju ja maku, joka
inhottaa montakin ihmistä. M utta tästä on helppo päästä,
jos pannaan sekaan sipulia, timjamia tahi vähän meiramia,
jolla on hyvä ja raitis maku. K uka tätä liikamakua ei
kamoksu, voipi kiehauttaa papuja kuumassa suolavedes
sä ennenkuin niitä keitetään. Keitettäköönpä papuja
tavalla tahi toisella, ovat ne aina pantavat tulelle kie
huvassa vedessä.
§ 89. Kun papuja on leikattu sillä tapaa, kuin
tässä on neuvottu, sopii niitä suolata talvitarpeeksi, ja
tähän käytetään yhtä paljon suolaa kuin muikkuja tahi
hailia suolatessa. Pari päivää sen perästä pannaan pa
vut seulaan tahi siivilään, että suolavesi niistä valuisi
pois, ja sitte pannaan kuivat pavut pyttyyn kerroksit
tain hienon suolan kanssa. N y t pannaan ritilä papujen
päälle ja kivi painoksi. Kun tahdotaan talvella käyt
tää papuja ruuaksi, pannaan ne yöksi likoamaan veteen.
Seuraavana päivänä kiehutetaan ne ilman suolatta kie
huvassa vedessä, ja tämä vesi kaadetaan pois. Sitte
valm istetaan pavut samalla tapaa kuin sokuriherneet
(§ 79). Tällä tavoin suolatut pavut säilyvät hyvin ja
niitä voi kulettaa pitkiä matkoja.
§ 90. Voipi myöskin suolata papuja talvivaraksi
seuraavalla tapaa: K un pavut ovat leikatut hienoiksi,
kiehautetaan ne vedessä, mutta ainoasti sen verran ett’ei
ne tule murakoiksi. Sen jälkeen ne siivilöidään ja levi
tetään kuivamaan. N yt tehdään suolavettä 10 tuopista
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kiehuvaa vettä ja 2x/2 tuopista suolaa, joka saapi seista
kunnes jäähtyy. Kun pavut myöskin ovat jäähtyneet,
pannaan ne palttinaiseen pussiin, upotetaan suolaveteen
ja pannaan paino päälle. Tällä tavoin saavat pavut
miedomman ma’un ja menettävät karvaan hajunsa, joka
muutoin ilmautuu keittäessä. Niitä keitetään, vesi pu
serretaan pois ja valmistetaan samalla tapaa kuin sokuriherneitä.
§ 91. Valkoisista täysikypsyneistä pavuista voipi
valmistaa rokkaa samalla tapaa kuin herneistä (§ 81).
§ 92. Peltopapua (V ic ia f aha) viljellään toisena
vuonna, txhi hyvin voimakkaassa maassa kolmantena
vuonna, ja kylvetään samalla tapaa kuin länkäpapuja.
Parasta on jos maa on kosteanlaista ja saviperäistä. Peltopapuja voi kylvää hyvin aikaiseen. Toiset lajit ovat
suuria, toiset pieniä. Neliriviseen penkkiin menee 1/ 2—3/4
naulaa siemeniä, sen mukaan jos ne ovat suurempia tahi
pienempiä. Kun alimaiset kukat ovat puhjenneet, lei
kataan latva pois kustakin taimesta. Palot valmistuvat
silloin pikemmin.
Kypsymättömiä papuja, joita perataan paloista,
valmistetaan ruu’aksi samalla tapaa kuin § 91 on sa
nottu valkoisista pavuista.
Kaikkien näitten kasvien valmistuneita siemeniä
voipi tehdä soseeksi sillä tavoin kuin § 55 on neuvottu
lantusta tekemään. Tällaista sosetta pavuista tahi her
neistä syädään lihan tahi kalan kanssa potattien ase
mesta, ja se on paljoa ravitsevampi (katso § 77). Kun
ei ole muuta särvintä, voipi sosetta aivan hyvin syödä
sinällään.
4. Sipulikasveja.

§ 94. Punasipuli, A lliu m cepo (Katso Taulu III
kuva 13). Toisena vuonna. Sopivin maalaji on voima
kas multamaa, jossa on vähän hiekkaa seassa ja joka
on pikemmin kosteanlainen kuin kuiva. Ra’assa sa
vikossa saa sipuli väkevän ma’un. Se menestyy liv-
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vin, jos maahan sekoitetaan nokea. M aa käännetään
lapiolla, hakataan hienoksi rautapiisellä haravalla ja
noukitaan kivet tarkoin pois. Nuoran avulla jaetaan
maa kaksi kyynärää leveihin penkkiin, joiden välinen
oja tehdään 2— 3 korttelia leveäksi. M aan vielä olessa
kosteaa, painetaan se tasaseksi ja kovaksi, joko sillä
tavoin että noustaan jaloin penkille ja poljetaan maata
jalka jalalta, tahi käytetään niinsanotuita polkulautoja,
joita sidotaan jalkoihin sam alla tapaa kuin suksia, kuten
kuva 78 osoittaa. M aa
Kuva 78.
painuu silloin tavalli
sesti niin paljon kokoon,
että penkit tulevat
3— 4 tuumaa matalam
miksi kuin niitten vä
liset käytävät. N äistä
luodaan nyt irtonainen
maa tallatuille penkeil
le, ja kun tämä hara
valla on tasoitettu ja
hienonnettu, tulee irto
nainen maakerros noin
tuumaa paksuksi. T ä
mä on taaskin tarkoin puhdistettava kivistä ja muusta
sellaisesta.
K un penkki on tällä tavoin valm istettu, vedetään
langalla 6— 8 juovaa ja näitä pitkin vedetään haravan
selällä (§ 22 kuva 31) ura, joka ei saa olla 1 tuumaa
syvempi. U ra kastellaan lantavedellä (§ 22) ja kylve
tään siemenet niin harvaan, ettfei penkkiin mene enem
män kuin 1— 1V 2 luotia siemeniä. Siemenet mullataan
nyt keveällä puuharavalla, jolla vedetään penkin poikki
piit ylöspäin, ja sen jälkeen taputetaan laudalla ( § 2 3
kuva 33) tahi vedetään vieru sen yli (§ 23 kuva 34).
Viim ein levitetään penkin yli tasaisesti sormea paksu
kerros vanhaa hienoa lantaa. Tätä tehdään siinä aiko
muksessa, että maa pysyisi tarpeellisen kosteana, koska
sipuli tarvitsee paljon vettä itääkseen. Jos ei tule sa-
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detta muutamia päiviä kylväm isen jälkeen, kasteltakoon
penkkiä sillä tavoin, kuin on sanottu § 7 ja tätä on
tehtävä monta kertaa kesässä, jos ei sada kylliksi.
Penkkiä on tarkoin kitkettävä, etenkin alussa.
K un taim et ovat 1— 4 tuumaa korkeat, harvennetaan
ne, niin että tulee pari tuumaa kunkin sipulin väliä
rivissä. N iitä taimia, joita on nyhdetty ylös, voipi is
tuttaa toiseen penkkiin, elFeivät ne ole niin suuria, että
jo on syntynyt taimen alapäähän solmun näköinen kas
vannainen. N e ovat istutettavat niin, e tte iv ä t ne tule
yhtä syvään maahan kuin ne ennen olivat. V erip u n a in e n
ja kelta in en p u n a s ip u li ovat sopivimmat viljellä kasvi
tarhassa. Molemmat lajit säilyvät sitä paitsi hyvin tal
vella. Kun tahdotaan pieniä sipulia ätikässä keittä
mistä varten, soveltuu siihen parhaiten valkea L a R e in e ,
jota kylvetään jotenkin tiheään.
§ 95. Jos tahdotaan käyttää kaikki sipulit kesän
kuluessa, kylvetään siemenet lavaan 6— 7 viikkoa en
nen istuttam ista, ja taim et istutetaan sitte 6— 8 riviin
ja neljän tuuman päähän toisistaan.. Tähän soveltuu
parhaiten k elta n en Z itta u e r ja a ik a in e n p u n a n e n sip u li .
Akkunan alle kylvetään kolme luotia siemeniä, ja niistä
saadaan 2500— 3000 tainta. Lavassa peitetään siemenet
3/4— 1 tuumaa paksulla maakerroksella, niin että taim et
tulevat pitkäkaulaisiksi, koska tämä on eduksi istutta
essa penkkiin. Kun tämä on tehty, kastellaan runsaasti
siivilän läpi (§ 8 kuva 5), ja jos ei sada kylliksi, kas
teltakoon monasti kesässä (§ 7). Sipulit korjataan syk
syllä, kun lehdet lankeavat itsestään kumoon, irroitetaan
nämät ja pannaan sipulit kuivamaan katon alle. Tummanpunanen sipuli säilyy tavallisesti kauvemmin ter
veenä kuin keltanen tahi valkea.
§ 96. M eidän m aassa kasvaneilla sipulilla on
paljoa karvaampi maku kuin niillä, joita saadaan etelämaista. Tämä koskee myöskin kaikkia muita kas
via, joilla on karvas maku. M utta koska monet inho
avat sitä karvasta makua, jota on sipulissa, on sitä en
siksi kiehautettava kuumassa vedessä tahi kuoritussa
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maidossa; sipuli saapi silloin miedomman maun. Sipu
lissa on paljon ravintoaineita, ja eteläm aissa on se sentähden tärkeä ruoka-aine. M eillä sitä enimmiten käy
tetään maustimena lika- ja kalaruu’issa (§ 56), sekä an
tamaan raitista makua monellaiselle kastakkeelle (§ 43.)
§ 97. Kun punasipulit syksyllä korjataan, levi
tettäköön se kuivamaan, ennenkuin se tuodaan kuoneesen.
H yvällä säällä voipi tämän toim ittaa ulkona, mutta jos
yktäm ittaa sataa, on sipuli pantava avonaiseen liiteriin,
jokon tuuli kyvin käypi. Juurikapsia ei pidä leikata
pois. Talvella säilytetään sipulia kuivassa ja niin vii
leässä paikassa kuin makdollista, jossa pakkanen ei sitä
saa vikoittaa. N e pannaan joko kapeista rimoista tekdyille kyllylöillc:, taki sidotaan ne lakastuneista lekdistään nippuloikin niin, että niitä voi ripustaa ylös.
Kun kokeiden kautta on tultu kuomaamaan, että
maalaji ja ilmalaatu ovat punasipulin viljelem iselle sopi
vat, on tätä kasvia runsaasti viljeltävä, koska se antaa
kyvän voiton. Se kannattaa kyvin pitkää kuljettam ista.
Hj^vä sipuli on kaunismuotonen, sileä, kiinteä ja
kapeakaulanen. Paksukaulaset sipulit eivät säily ky
vin ja niitä on sentäkden ensiksi käytettävä.
§ 98. Tanskalainen istukkasipuli (A lliu m ascalo n ic u m ) (kuva 79.) Toisena vuonna. Sopivin maalaji
on kiekansekainen multamaa,
Kuva 79.
joka ei saa olla kosteaa.
Jossa maa on saviperäistä,
on penkkiin sekoitettava so
piva määrä kiekkaa. Istukkasipuliksi valitaan suuria ja
kyvin kekittyneitä sipulia,
koska nämät antavat runsaam
man sadon. N e istutetaan
viiteen riviin 3— 4 tuuman
pääkän toisistaan riveissä.
Jos talidotaan saada aikaiseen kesällä istukkasipulia,
voipi ne kyvin istuttaa syksyllä. Tämä olisikin ekkä
sopivinta maan pokjois osissa. Sipulit pannaan niin ma-
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talaan, e tte iv ä t ne tule syvempään kuin V2— 1 tuuma
maan alle. Kun lehdet kuihtuvat on aika korjata sipu
lia. Sen kanssa on meneteltävä samalla tapaa kuin pu
nasipulin kanssa ja se kestää turmeltumatta kuljettaa
pitkiä matkoja. Se on maultaan parempi ja käytetään
samalla tapaa kuin punasipulia.
Tanskalaista istukkasipulia on kuivattava ja talle
tettava samalla tapaa kuin punasipulia.
§ 99. Ruohosipuli (A I. schoenoprasum ) on moni
vuotinen, se on, se kasvaa monta vuotta sam assa pai
kassa, ja menestyy parhaiten varjoisassa paikassa. So
pivaa on istuttaa ruohosipulia m aakaistaleelle, joka kul
kee kasvitarhan ympäri ja johon on istutettu viinamarjaja karviaismarjapensaita. (§ 13). Ruohosipulia saadaan
lisäytym ään jos juuria jaetaan keväällä, ja jos istuttaes
sa sekoitetaan nokea maahan, kasvaa sipuli hyvin re
hevästä.
5.

Salaatti-kasveja.

§ 100. Salaattia, L a d u c a sa tiva (katso Taulua V
kuv. 25). Ensim äisenä vuonna ja kostealla multamaalla.
On kahta lajia kupu- ja lehtisalaattia; edellisistä on
etenkin kehoitettava viljelemään T om T hum be, S te in k o p f
ja P erp ig n a n (kuva 80) ja lehtisalaateista a m erikala ista ,
joka on hyvin kestävää. Kun
Kuva 80.
tahdotaan aikaista salaattia, 0vat siemenet kylvettävät kasvilavaan ja taim et m uutettavat
ulos penkkiin. Voipi silloin is
tuttaa taim et reunoihin ja rivien
väliin penkkiin, johon on istu
tettu sitä ennen kaalia tahi selleritä. Jos annetaan salaatin
kasvaa lavassa kunnes lehdet ovat niin suuret, että nii
tä voi syödä, tarvitaan V2~ 3/4 luotia siemeniä akkunaa
varten. Jos maa on 15 astetta lämmin, tarvitsee salaa
tin siemenet 3— 4 päivää itääkseen. T avallisesti kyl-
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vetään siemenet tasasesti penkkiin ja kun taimet itäessä
tulevat liikaa tiheäksi, harvennetaan niitä, niin että
taimien väliä tulee kortteli. Salaattia on kylvettävä tuu
lelta suojattuun paikkaan, ett’ei se tulisi sitkeäksi; siksi
se tulee kumminkin, jos maa ei ole tarpeeksi kostea.
Poudalla on sentähden kasteltava. (§ 7).
Salaattia on kylvettävä joka kolmannen eli neljän
nen viikon perästä, joko kasvilavaan tahi ulkoilmaan,
josta taim ia muutetaan penkkeihin. Kun salaatti alkaa
kukkia tahi menee siemeneen, ei sitä ole syötävä; se tu
lee silloin pahamakuiseksi ja ehkäpä vielä vahingolli
seksi. — Salaattia voi viljellä jokapaikassa, jossa ihmi
siä asuu. Pohjoisimmissa osissa maatamme on salaattia
kylvettävä syksyllä. Parasta on käyttää 2— 3 vuoden
vanhaa siementä.
§ 101. K rassi, L e p id iu m s a tiv u m , (katso taulua
V kuva 22) kasvaa niin helposti, että sitä voi kylvää
mihin paikkaan hyväänsä kasvitarhassa, jossa vaan on
joutomaata, joka ei kelpaa muuhun. Kuusiriviseen penk
kiin tarvitaan 5 luotia siemeniä. Kurttulehtinen krassi
on paras.
K rassia ja muita salaatti-kasvia syödään raakana,
ja niitä valm istetaan ruu’aksi suolan, ätikän ja kerman
kanssa.
6.

Pinaatti-kasvia.

§ 102. Pinaatti, S p in a cia oleracea, (katso taulu
Y I kuva 27) ja tarhamaltsa, A trip le x hortensis, (katso
taulua I I I kuva 15). Ensim äisenä vuonna ja samallaisella maalajilla kuin salaattia. Siemenet kylvetään jo
tensakin aikaiseen keväällä 5 eli 6 riviin. Penkkiä
varten käytetään 5 luotia pinaatin ja l 1/^— 2 luotia
maltsan siemeniä. H yvä on kylvää vähän joka toisena
tahi kolmantena viikkokautena, niin että aina olisi tuo
reita lehtiä saatavana. Pinaattia on myöskin kasteltava
poudalla ja se kasvaa hyvin rehevästi jos sitä kastel
laan lantavedellä. Siitä lajista, jolla on sileät siemenet,
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saadaan mehevimmät lehdet. Parasta on käyttää 2— 3
vuotta vanhaa siementä.
Pinatin ja maltsan lehtiä poimitaan varsista, huuh
dotaan puhtaassa vedessä ja kiehautetaan suolavedessä.
Kun vesi on tarkoin puristettu ulos, hakataan lehdet hie
noiksi ja kiehautetaan vähäisen voin ja hyppysellisen
jauhon kanssa, jota sekoitetaan sopivaan määrään maitoa.
7.

Maustin-kasvia.

§ 103. Lehtipersilja (P etro selin u m sa tiv u m eris Toisena eli kolmantena vuonna. Siemenet kyl
vetään syksyllä tahi keväällä 5 tahi 6 riviin, ja sitämyöten kuin persiljaa käytetään taloudessa, nyhdetään
taimia ylös sieltä ja täältä, niin että jälelle jäävät tai
met saavat suuremman tilan. Silloin käytetään 2 luo
tia siemeniä penkkiä varten. Tämä mullataan haravalla
7*— 1 tuuman syvään. Kun lehdet ovat puoli korttelia
pitkät, leikataan ne pois, sitä myöten kuin niitä käyte
tään, penkin toisesta päästä alkaen. Lehdet kasvavat
silloin uudelleen, ja tätä voipi tehdä kesän kuluessa
4— 5 kertaa. Pienessä kasvitarhassa, jossa kutakin
paikkaa on käytettävä niin hyvin kuin mahdollista, voi
pi käyttää lehtipersiljaa kukkapenkkien reunusteeksi.
Kun tahdotaan aikaista lehtipersiljaa, kylvetään 5/ 8— 3/ 4
luotia siemeniä akkunan alle lavaan. Kun maa on 9 — 10
astetta lämmin, tarvitsee siemenet 14— 16 päivää itääkseen. M y a ttfin kurttulehtinen on hyvin hyvä.
§ 104. Välttäm ättöm ästi on viljeltävä k u r ttu lehdistä persiljaa , koska helposti voi erehtyä tavallisen si
leälehtisen persiljaa ja hukanputken (A e th u s u c y n a p u m ),
välillä, joka on hyvin myrkyllinen.
Hukanputki on tavallisesti yksivuotinen, toisinaan
kaksivuotinen, ja kukkii aikaiseen kesällä. Kukkasarjat
ovat sekä persiljalla että hukanputkella yhdistetyt useis
ta pikkusarjakkeista, ja kukin näistä on hukanputkella
varustettu kolmella kapealla alaspäisellä varuksella, jot
ka ovat sarjakkeita pitemmät ja joita ei persiljalla ole

p u m ).
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Kuva 80.

Hukanputki.

81

Viljelty Persilja.

6
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Hukanputken lehdet ovat päältä tumman viheriät ja si
leät, mutta vaaleat, melkeen harmaan viheriät ja kiiltoiset alta. N e ovat hajuttomat, mutta kun niitä hie
rotaan sormien välissä, on niillä inhottava ja vasten
mielinen haju. Hukanputken varsi on liereä ja kalju,
mutta persiljan uurteinen. Siemenet ovat puolipyöreät,
melkein valkeat ja paljon suuremmat kuin persiljan
siemenet, jotka ovat pienet, pitkulaiset ja melkein vihe
riät. K uvat 81 ja 82 osoittavat vielä paremmin eroituksen näitten kasvien välillä. Hukanputki on kuvattu
sivulla 80, kuva 81. A on nuori taimi muutamia päi
viä itämisen jälkeen. V iljelty persilja on kuvattu sivulla
81 kuva 82. B osoittaa nuorta tainta.
§ 105. Seuraavalla tavalla voipi hankkia tuoreita
persiljalehtiä läpi talven: Keskukokoiseen pyttyyn po
rataan muutamia tuumia pohjasta reikiä kolmen tuuman
päähän toisistansa niin että ne muodostavat kehän py
tyn ympäri. 3 tahi 4 tuumaa niitten yläpuolelle porataan
taas kehä reikiä, ja tällä tavoin jatketaan kunnes koko
pytty on läpi porattu. Pohjaan pannaan kerros kosteaa
maata, johon on sekoitettu hiekkaa ja tämän kerroksen
päälle asetetaan persiljajuuret siten, että kunkin juuren
latva- tahi lehtipuoli tulee keskelle reikää. Sitä ennen
on lehdet leikattavat pois, paitsi sisimmät lehdet. J a
tällä tavoin täytetään pytty kerroksittain persiljajuurilla
ja maalla. P y tty asetetaan valoisaan kellariin ja perKuva83.
siljalehtiä esiytyy silloin pitkin taivea. K uva 83 osoittaa minkänäköinen pytty on kuin lehdet ovat
alkaneet kasvaa.
Persiljaa käytetään kaiken
laisiin liemiruokiin ja kastakkeihin,
tuoreen, savustetun ja suolatun ka
lan ja lihan kanssa.
§ 106. Tilliä A n e th u m graveoleus — (katso taulua V kuva 21)
voipi viljellä samalla tapaa kuin
krassia (§ 101). Väliin kylvetään
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myös siemenet hyvin liarvasti porkkanojen, persiljajuurien
tahi punasipulien sekaan ja jätetään muutamia harvoja
taimia penkkiin. Näm ät eivät silloin tule olemaan tois
ten kasvien tiellä. Kokonaisia kukkasarjoja käytetään
kurkkuja suolatessa (§ 114) ja hapankaalia valm ista
essa (§ 45).
§ 107. Ajuruohoa, T h y m u s vulgaris (katso taulua
I kuva 3), Meiramia, O rig a n u m m a jo ra n a (katso taulua
V I kuva 26) kylvetään parhaiten syksyllä. Toisena
tahi kolmantena vuonna. V iisiriviseen penkkiin tarvi
taan 1 luoti ajuruohon siemeniä tahi V2 luotia meiramin
siemeniä. N iissä paikoin, joissa koettam alla on huo
mattu, että meirami ei tällä tavoin tahdo hyötyä, voipi
kylvää siemenet lavaan ja sieltä muuttaa taimet kasvi
tarhaan. N äitä maustin-kasvia on kuivattava talvi tar
peeksi varjopaikassa. V illiä ajuruohoa ja meiramia voi
hyvin käyttää samalla tapaa kuin viljeltyä. N äitä kas
via käytetään maustimina m onenlaisissa ruu’issa.
§ 108. K ukkakrassi (T ro p o ea lu m m a ju s) vaatii
voim akasta ja lämmintä maata, johon päivä paistaa koko
päivän. Kun kirsikkapuu kukkii, ovat yöhallat tavalli
sesti lakanneet. K ylvetään silloin siemenet niin että
tulee puoli kyynärää kunkin taimen väliin. 25 kyynä
rää pitkään riviin tarvitaan siis 50 siementä, jotka pai
navat V2 luotia. Kun varsi kasvaa pari kyynärää pit
käksi, on sitä kannatettava pystyssä keppien avulla.
§ 109. Viheriät valmistumattomat siemenet koo
taan vähän päästä, pannaan 1— 2 vuorokaudeksi suola
veteen ja sitte lasiastiaan (ei kiviastiaan) kylmän ätikän kanssa, jonka aina tulee olla siementen yli. Kun
siemeniä on kylliksi koottu, pannaan ne lasiastiaan,
jossa niitä aiotaan säilyttää ja kaadetaan niitten yli
kiehuvaa ätikkää. N iitä käytetään sekä kokonaisina
että muserrettuina monenlaiseen kastekkeesen ja muihin
liha eli kalaruokiin antamaan niille raitista makua.
§ 110. Kurkkuja (C u cu m is sa tivu s) on viljeltävä
sellaisella paikalla, joka on suojassa kylm iltä tuulilta ja
johon aurinko paistaa aamusta iltaan. P ie n i ven ä lä in en
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k u r k k u on aikainen ja hyvin hyvä kaikkiin tarpeisiin,
johon tätä hedelmää käytetään. Se vaatii keveätä, voi
makasta ja hyvin lannoitettua maata, ja se m enestyy
parhaiten kasvilavassa tahi sekalanta tunkiolla. Kun
tahdotaan viljellä kurkkuja kasvitarhassa, kaivetaan hau
ta tahi ojanne pitkin penkin keskustaa, toisesta päästä
toiseen. Ojanteen tulee olla puoli kynärää syvän ja le
veän. Tämän pohjaan pannaan kerros lämpöistä hevo
sen lantaa puolentoista korttelin paksuudelta ja lannan
päälle luodaan ojanteesta kaivettu maa tahi muuta voi
makasta maata siten, että pitkin penkin keskustaa syn
tyy harjanne. P itkin tätä harjannetta vedetään langalla
juova, jota kädellä tahi haravansalolla syvennetään pari
tuumaa syväksi, niin että vesi kastellessa ei juoksisi
laitojen yli. Kun kirsikkapuu kukkii, pannaan siemenet
juorman pohjaan pari tuumaa syvään ja korttelin pää
hän toisistansa. Jos kaikki siemenet itävät onjokatoinen taimi nyhdettävä pois ja istutettava toiseen paik
kaan. M utta parempi on kylvää siemenet lavaan 2— 3
viikkoa ennen ulosistuttam ista, ja kun taim et ovat saa
neet, paitsi sirkkalehtiä, kaksi varsinaista lehteä, muu
tetaan ne ulos tässä selvitettyyn penkkiin. Tämä on
nistuu parhaiten, jos taimia istuttaessa niitä ei panna
pystyyn, kuten tavallisesti muita taimia, vaan vinoon.
N e pannaan niin syvään, että sirkkalehdet tulevat melkeen maanpintaan. K esän kuluessa kastellaan kutakin
tainta pari kertaa lantavedellä (§ 12). Kurkkujen ei
pidä nojautua paljasta maata vasten. E ttä ne pysyisi
vät puhtaana ja tei veenä, pannaan latuskainen kivi tahi
pafa-kappale kunkin alle. Kolme tahi neljä vuotta van
haa kurkunsiementä on parempi kylvää, kuin siementä,
jota on korjattu edellisenä vuonna. Vanhoista sieme
nistä saadaan taimia, jotka eivät kasva niin pitkiksi
kuin nuorista siemenistä, ja jotka samalla tekevät enem
män hedelmää.
§ 111. K ovassa ilm a-alassa eivät kurkut viihdy
hyvin. Silloin voipi koettaa saada niitä kasvamaan
sillä tavoin, kuin kuva 84 osoittaa. Taimia istutetaan
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Kuva 84.

2— 3 korttelin päähän toisistaan, sellaiselle paikalle, jo
ka on hyvin suojattu kylm iltä tuulilta ja johon päivä
paistaa aamusta iltaan, kernaimiten muuria tahi seinää
vasten. Sitä myöten kuin varret kasvavat pitemmiksi
sidotaan ne kiinni ristikkoon, joka on tehty hem ekepistä
tahi muista oksista. Hedelmä kasvaa silloin pikemmin
kuin taimen ollessa maassa.
§ 112. Pieniä valmistumattomia kurkkuja pannaan
kovaan suolaveteen pariksi päivää. Sitte pyyhitään kur
kut käsiliinalla kuiviksi, pannaan tillin kanssa lasiastiaan (ei kivipataan) ja kaadetaan kiehuvaa ätikkää päälle. Pari eli kolme viikkoa myöhemmin kaade
taan uutta kiehuvaa ätikkää kurkkujen yli, ja sillä ne
tavallisesti säilyvät talven yli. Happamia kurkkuja
käytetään monenlaisiin liharuokiin.
% § 113. Suolakurkuiksi käytetään viheriä, keski
kokoisia kurkkuja, joilla ei ole pilkkuja tahi muita vi
koja. Uuden, puhtaan ja tarkan pytyn pohjaan pan
naan kerros kirsikan, tillin ja ojakaispensaan lehtiä ja
näitten päälle pannaan kerros rinnatusten asetettuja
kurkkuja ja sitten taas kerros lehtiä ja kurkkuja kun
nes astia täyttyy. Sitä ennen on tehtävä liuvos 1 tuo
pista suolaa, parista ruokalusikallisesta viinikiveä, (jota
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saadaan apteekista) ja 6 tuopista vettä. Tämä liuvos
kaadetaan kurkkujen yli ja pytty pannaan lämpimään
paikkaan 2—3 viikoksi, jolloin se alkaa käydä. Nyt
muutetaan astia kylmään paikkaan, jossa kurkut hyvin
säilyvät talven yli. Ne saavat hyvän viinihappoisen
ma’un ja niitä käytetään liharuokien kanssa.
§ 114. Sekä happamia että suolakurkkuja voi
kulettaa pitkiä matkoja ja niitä voi hyvällä edulla myydä
kaupungeissa. Pienessäkin kasvitarhassa voi viljellä
monenlaisia kasvia, jotka eivät vaadi suurta työtä ja
joita tavalla tahi toisella voi myydä hyvällä edulla,
kunhan vaan tunnetaan miten on meneteltävä. Muun
muassa voi tässä mainita sekoituksen monenlaisista
kyökkikasveista, jota muukalaisella nimellä kutsutaan
P icU es . Tähän käytetään pieniä kurkkuja, jotka ovat
IV2—2 tuumaa pitkät, valmistumattomia kukkakrassin
siemeniä, pari tuumaa pitkiä porkkanoita ja pavun pal
koja, pieniä sipulia, kukkakaalia, sekä pippurijuuri pa
lasia. Kaikkia näitä kootaan pitkin kesää, sitä myöten
kuin ne valmistuvat. Ne pannaan 2—3 vuorokaudeksi
suolaveteen, kuivataan tarkoin käsiliinalla, täytetään
lasiastiaan, jota voi tarkoin sulkea tulpalla ja kaadetaan
niitten yli ätikkää. Kun tällä tavoin on koottu minkä
verran tarvitaan, latjataan kutakin lajia pienempiin lasiastioihin sekasin turkinpalkojen ja väkevän pippurin
kanssa. Kukin astia täytetään uudella kiehuvalla ätikällä ja suljetaan tarkoin korkilla.
§ 115. Kurpitsaa, C ucurbita pepo, (katso taulua I
kuva 5), viljellään samalla tapaa kuin kurkkuja; mutta
taimien väliä tulee olla 1— P /2 kyynärää. Ne menes
tyvät parhaiten sekalanta-kasalla ja tällä tavoin voipi
tällainen lantatunkio tulla kesän kuluessa kauniiksi.
Ihmisten ravinnoksi on viljeltävä Vegetable M arro w (Cu
curbita ovifera) kuva 85. Kovalla poudalla on silloin
tällöin kasteltava ja myöhemmin kesällä myöskin lantavedellä. Kunkin hedelmän alle on pantava latuskainen kivi tahi patakappele.
Kurpitsaa voipi myöskin viljellä koristuskasvina,
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ja tähän soveltuu parhaiten sellaiset lajit,
Kuva 85.
joilla on kaunis hedelmä, niinkuin T u r
baani kurpitsa (kuva 86). Hedelm ät py
syvät tuoreina koko talven viileässä huo
neessa. Muutamalla taim ella voipi saada
suuren lantatunkion katetuksi.
§ 116. Kurpitsaa käytetään sekä raa
vas-eläinten ja sikojen että ihmisten ru ll
aksi. H edelm ät leikataan kappaleihin,
siivotaan, keitetään ja survotaan joko so
seeksi (§ 56) pippurin, kukkakrassin tahi
muitten maustin-kasvien kanssa, tahi kei
tetään niistä velliä maidon ja suolan kans
sa. — Kokeiden kautta on huomattu, et
tä paljon maitoa säästyy, jos elätti-vasikoita syötetään
vellillä, jota valm istetaan keitetyistä kurpitsoista ja
kuoritusta maidosta.
Kuva 86.

§ 117. Raparperi (EJieum). Monivuotinen. Täs
tä käytetään lehtiruodit viiniksi sekä omituiseksi puu
roksi. Se menestyy meidän maassa joka paikassa. Sitä
on monta lajia: aikaisin on Charles kershavJs Paragan .
Juuret jaetaan keväällä ja istutetaan kahden kyynärän
päähän toisistansa syvästi viljeltyyn ja vahvasti lannoi
tettuun, kosteanlaiseen maahan, jota sittemmin on lan
noitettava kunakin tahi joka toisena syksynä. Maa
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käännetään lapiolla kunkin taimen ympäri, niin että lan
ta tulee hyvin peitetyksi. K un rabarberia viljellään täl
lä tavoin, voipi se kasvaa samassa paikassa 10— 12
vuotta. Lehtiruotia ei pidä leikata ennenkuin kolman
tena vuonna istuttamisen jälkeen eikä myöhempään kuin
Heinäkuun lopulla; myöhemmin kadottavat ne raittiin
makunsa. Suurien kaupunkinn läheisyydessä antaa rabarberin viljeleminen hyvän voiton.
R a p a rp e rip u u ro a voi valm istaa niin aikaiseen ke
sällä, ettfei silloin vielä ole muita hedelmiä, tahi marjoja
tahi muita ruohokasvia. Kun lehtiruodit ovat kuoritut
ja palasiksi leikatut, kaadetaan ne tinattuun kattilaan
veden kanssa ja pannaan kiehumaan heikolle tulelle stkä
sekoitetaan lakkaam atta kapustalla, etteiv ä t ne palaisi
pohjaan. Sen jälkeen pannaan keitokseen sen verran so
keria, kuin kunkin maku vaatii ja viimein vispilöidään sii
hen potaattijauhoa. Sitä syödään jäähdyttyä maidon
kanssa, ja jos se on happamampi, voipi sitä syödä pais
tin tahi muun liharuu’an kanssa.
Kuva 87.
§ 118. Parsa eli A sparki, A spa ra cu s officina lis (kuva 87)." Monivuo
tinen. M enestyy parhai
ten kosteassa ilma-alassa,
paikalla, johon aurinko
paistaa koko päivän ja
hiekkaperäisellä multamaalla, jossa ei ole vesiruostetta. Savimaa, jos
se on jäykänlainen, ei so
vellu parsalle. Siihen on
vedettävä hiekkaa, mutaa
ja lantaa, joka, on huo
lellisesti sekoitettava maa
han, että se tulisi tar
peeksi kuohkoiseksi.
Koska kuiva ilmanlaa
tu Suomessa useammissa
paikoin on haittana par-
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san viljelem iselle, eikä sitä viljelläkään muualla kuin
isoissa herraskartanoissa, voimme tässä ainoasti lyhy
käisyydessä mainita, että on parasta siemenkauppiailta
ostaa 2 vuoden vanhoja parsan taimia, joita istutetaan
seuraavalla tapaa: Edellisenä syksynä toimitetaan maal
la, johon parsaa istutetaan, peruskaivaminen ja jos maa
on jäykänlaista sekoitetaan siihen tarpeeksi hiekkaa,
mutaa ja lantaa. Seuraavana keväänä tehdään l 1/4
kyynärää leveitä penkkiä ja käytävät niitten välillä
puoli kyynärää leveiksi. K eskelle kutakin penkkiä ve
detään juova ja tähän tehdään merkkiä 3/ 4— 1 kyynä
rän päähän toisistansa.
Kunkin merkin kohdalle kaivetaan 9 — 10 tuumaa
syvä, 12 tuumaa leveä ja 12 tuumaa pitkä hauta, jonka kes
kelle pannaan 4 tuumaa korkea kasa sekalantaa. Tä
män päälle levitetään vahvan parsataimen juuret tasai
sesti joka tahalle ja peitetään pari tuumaa paksulla ker
roksella sam allaista sekalantaa, jota pantiin pohjaan.
Istuttam isen jälkeen kasteltakoon varovasti siivilän läpi
(§ 9 K uva 5), ja tätä on sittemmin myöskin tehtävä
pitkin kesää, jos sattuisi pitkällisiä poutia. Pari kertaa
kesässä on myöskin kasteltava vedellä sekoitetulla lantavedellä.
Syksyllä leikataan varret pois niin, että noin neljä
tuumaa jääpi jäljelle ja peitetään maa kolme tuumaa
paksulla kerroksella hyvin palanetta lantaa; tätä teh
dään kahtena vuotena. Neljäntenä kevännä istuttam isen
jälkeen tulevat täten haudat täytetyiksi ja juuren niska
tulee silloin olemaan noin 7 tuumaa maan sisässä. N y t
voipi alottaa parsojen korjaamista, kumminkin alussa
suurella säästäväisyydellä. Tämä on toim itettava aamulla,
kun varren huippu juuri on puhkeamaisillaan maan päälle.
Tässä kuvattua veistä (kuv. 88), joka on terävä käy
rältä alapuolelta ( a ) käytetään parsan leikkaam ista varten.
Kuva 88.
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Sitä myöten kuin parsa kunakin vuonna kasvaa,
kokoaa juurenniska vähitellen lähemmäksi maanpintaa;
sentähden on kunakin syksynä peitettävä parsa-maata
1 —2 tuumaa paksulla kerroksella sellaista maata, josta
§ 4 on mainittu tahi vielä kernaammin sekalannalla.
Puutuhka ja luujauhot ovat erittäin sopivat parsamaan
lannoitukseksi.

Kasvitarha-piirustuksia koulukartanoja varten maalla.

(Sivu 91 ja 92.)
K uva 89 A ja 90 A . Koulurakennus, joka on
kasvitarhan pohjoispuolella. 1. K aivo. 2. K asvilava.
3 . Kukkaspenkkiä. 4. Lystim aja. 5. Ruoliotanner.
Läntisellä m aakaistaleella on koristep ensaita, ja
itäpuoleisella marjapensaita. K apealla m aakaistaleella,
joka kuvassa 89 on pitkin itäistä ja eteläistä aitaa sekä
kuvassa 90 myöskin pitkin läntistä aitaa, voipi istuttaa
mansikoita ja vaaramia.
Lystim ajaksi voipi käyttää joko jasm inia P h ila delphus co ro na rius), Seljapensaita ( Sam bu cu s racem asa),
Pähkinäpuita, Hernepuita (C ara g a na arbarescens), tahi
syreniä (S y r in g a vu lga ris). M utta tätä tarkoitusta var
ten ei pidä milloinkaan käyttää niinipuuta, jalavaa tahi
muita puita, jotka kasvavat isoiksi. N iistä lakastuvat
oksat vähitellen rungon alaosasta ja ly stim a ja ei sitten
enää saa tikeäksi.
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