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ALKULAUSE.

VT iin uskallettua kuin yritykseni onkin, rokkenen tässä puuhedelmien viljelyksestä hu- IM vitetuille kansalaisille esittää maallemme sovitetun pomologiian pääpiirteet. Ensim
mäisenä on minun itseni myönnettävä teokseni puutteellisuudet. Niinpä en ole voinut 
mainita eri omenamuunnoksien kukkimisaikaa enkä tarkoin selittää lehtien karakteristista 
muotoa ja suuruutta. Näiden molempien vaillinaisuuksien poistamiseksi täytyisi eri muun
nosten välttämättä kasvaa yksillä paikoin jossakin pomoloogisessa puutarhassa; mutta sel
laistahan meillä ei vielä ole maassamme. Sanottavaa hyötyä ei olisi ollut myötäisistä 
matkustelemisistakaan eri osissa maatamme löytyviin hedelmäpuutarhoihin, joskin olisi 
tehnyt havaintoja kukkimisajasta alkukesästä sekä lehtien muodosta ja suuruudesta keski
kesän loppupuolella, siitä syystä että erilaiset ilmastosuhteet, maanlaatu, hoito y. m. seikat 
vaikuttavat suuresti puun kehitykseen. Koska tällaiset puutteellisuudet voi korjata vaan 
tekemällä useampina vuosina havaintoja jossakin pomoloogisessa puutarhassa, en ole niiden 
vuoksi tahtonut olla julkaisematta tätä teosta. Toiselta puolelta pidän ajan juuri nyt sopi
vana sen julkaisemiseen, koska olen ollut tilaisuudessa useina vuosina tutkia ja piirustaa 
meillä yleisimmin viljeltyjä tyypillisiä omenalajeja.

Terminologiiaa valmistaessani olen vapaasti käyttänyt Enerothin teosta „Handbok 
i Svensk Pomologi“; hänen esitystään olen vielä täydennellyt ja saman tekijän kehoituk
sesta viitannut siinä valaisevilla esimerkeillä teoksessani esiytyviin kuviin ja selityksiin.

Aikomukseni on, ellei terveys ja voimat petä, seuraavassa vihkossa täydentää esi
tykseni Suomep. omenalajeista selittämällä lisäksi joukon maassa viljeltyjä kotimaisia ja 
venäläisiä lajeja, joita en ole nyt ollut tilaisuudessa täydellisemmin selittää. Toivoisin, 
että yleisö hyväntahtoisesti ottaisi tämän vihkon toistaiseksi vastaan. Se olisi paras ke- 
hoitus pyrinnöilleni saada hedelmänviljelys Suomessa järkiperäiselle kannalle.

Ellei minulle olisi sallittu toteuttaa aikomuksiani, on kumminkin tärkein työ toi
voakseni tämän vihkon kautta suoritettu ja pantu perusta Suomen pomologiialle.

Lopuksi on minulla rakas velvollisuus lausua kiitokseni alempana mainituille hen
kilöille, jotka hyväntahtoisesti ovat monilla tavoin auttaneet tämän vihkon ilmestymistä.

Ruotsissa: Opettajani, Tohtori O. Eneroth-vainaja, jota aina kiitollisesti muistelen, 
samoin Kreivi G. Trolle-Bonde-vainaja, Säfstaholmin y. m. ent. omistaja, sekä Rosendalin 
nykyinen Tirehtööri A. Pihi.

Suomessa on minun etupäässä mainittava Parooni F. Hisinger-vainaja Fagervi- 
kista, samoinkuin mainitun tilan nykyinen omistaja, Parooni E. Hisinger, sekä Valtioneuvos 
Z. Topelius Koivuniemestä. Vielä Rouva C annelin, Marieberg; Parooni F. Linder, S varta; 
Tohtorinna S. Sahlberg (nyk. jo kuollut), Huvitus; Kauppaneuvoksetar A. Sinebrychoff, 
Hagalund; Kenraali J. af Lindfors, Suomen puutarhayhd. johtokunnan puheenjohtaja; 
Suomen puutarhayhd. Tirehtööri W. E. Zätterlöf; Rouva Hagelstam, Westerkulla; Profes
sori O. Hjelt, Lepola; Tilanomistaja E. J. Strähle, Storgärd; Kreivinna E. Etter, Rattula; 
Maisteri E. Duncker, Kinttula; Kenraali Ehrnroth, Tervajoki; Kapteeni A. v. Daehn, Sip
pola; Kreivi A. Steven-Steinheil, Saarelan tilan ent. omistaja; Hovineuvoksetar E. Kro- 
gius, Granö; Kirjanpainaja Unggren, Waasa, y. m., y. m.

Venäjällä: Tohtori E. Regel, Pietarin luona olevien pomoloogisen ja botaanisen 
puutarhojen hoitaja.

Saksassa: Tohtori E. Lucas, Reutlingenin pomoloogisen opiston Tirehtööri.
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Omenapuu.
A. O m e n a p u u  kasvitieteen kannalta.

»Omenapuu (Pyrus Malus Linne) kuuluu Linnen kasvijärjestelmässä luokkaan 
Icosandria ja  „luonnollisessa järjestelmässä" heimoon

»Omenapuun kukalla on viisiliuskainen verhiö, 5 erillistä terälehteä, 20 hedettä 
ja  5 tyvessään yhtynyttä emiä. Heteet ja  terä-lehdet ovat kiinnittyneet verhiön sisä- 
laitaan; emit sen pohjaan. Sekä emit että heteet tavataan kuihtuneina vielä jälellä 
hedelmän n. s. verhiökuopassa. Omenahedelmä on kasvitieteellisessä suhteessa omitui
nen muodostus. Se ei ole oikeastaan vaan kehittynyt hedelmänaihe, ei »todellinen" 
hedelmä kasvitieteellisessä merkityksessä. Se muodostuu siten, että kukkaperän ylempi 
osa (kukkapohjus) paisuu n. s. toruksen ympäri ja  peittää sisäänsä hedelmänaiheen 
(sikiäimet). Valmistunut hedelmänaihe tavataan siinä siemenkotelona. Tässä on viisi 
pergamenttimaisella seinällä varustettua lokeroa, au’eten keskustaan eli akseliin päin, 
kussakin näistä 2 tai useampia siemeniä. Hedelmäliha on muodostunut soluista (Va
koista), eikä jyväsistä tai ryyneistä. Kuori on sileä, sitkeä ja  tulee keitettäessä vielä 
sitkeämmäksi":*)

Omenapuun juuri on paalumainen, syvälle menevä ja  tapaa siten pian kylmän 
jankon, mutta leikattua muodostaa se laakean juurilatvuksen, joka taas saattaa puun 
menestyksellä viljeltäväksi meidänkin maassamme, vaikkakin maakamara täällä on 
peittynyt vaan ohuella ruokamulta-kerijoksella. Viljellyn omenapuun kuori kaarnottuu 
ja  kuluu vähitellen pois, kun puu tulee vanhemmaksi, mutta tämäkin omituisuus esiy- 
tyy erilaisena eri puulaaduilla.

Omenapuu ei kuulu Suomen kasvistoon, vaikkakin puita tai taimia tapaa eteläosas
sa maata ja  Ahvenan maalla villinäkin metsässä. Onpa toisinaan siirretty metsästä löy
dettyjä taimia puutarhaan viljettäväksi ja  onnistuttukin pääsemään aika hyviin tulok
siin, on nimittäin saatu syötäväksi kelpaavia hedelmiä esim. Hankoniemen pippingistä.**)

Alkuperäinen kanta-äiti kaikille omenalajeille otaksutaan yleensä olevan Pyrus 
Malus L., mikä kasvaa villinä Keski- ja  Etelä-Euroopan sekä Vähän Aasian metsissä. 
Joukko tästä emäkasvista kehittyneitä alalajeja on nyt levinnyt koko siihen osaan 
maanpalloa, jossa villi-omena voi viihtyä. Luettelemme tässä kaikki ne lajit ja alalajit, 
joita Pietarin pomoloogisessa puutarhassa viljellään Pohjois-Venäjätä varten ja  jotka

*) Olof Eneroth „Handbok i Svensk Pomologi“ siv. 91, 92.
* * )  Kunnia tästä tulee pastori E. O. Reuter-vainajalle, jonka nimi olisi ollut annettava hedelmälle.
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voivat koitua suureksi hyödyksi pohjoisemmille osille meidänkin maatamme, missä il
masto panee rajan arempien lajien menestykselle.

Paratiisi-omena (P. M alm  paradisiaca) kasvaa etelä-osassa Venäjää piikitönnä
pensaana, tekee runsaasti juurivesoja, joita Saksan ja  muiden eteläisempien maiden 
puutarhurit käyttävät tyvirunkoina pienikasvuisille puille, vaivas- ja  ruukkupuille. 
Hedelmä pieni, litteähkönpyöreä, keltanen, imelä makuinen. On Suomessa viljeltynä 
paikoin arka.

Johannis-omena (P. Malus pracox) kasvaa villinä Etelä-Venäjällä. Käytetään 
hyvin etuisasti eteläisemmissä maissa tyvirunkoina vaivaspuille. Eroaa kasvutaval
leen Suomessa hieman tavallisista, villinä luontaisesti heikkokasvuisista puista. Tämä 
näyttää rippuvan hedelmäpuun ominaisuudesta työntää lämpimässä ilman alassa ja  
lämpimässä pehmeässä maassa heikkoja versoja, sen sijaan kernaammin muodostaen 
hedelmäkudostoa, kun taas kylmemmässä ilmanalassa on asian laita päinvastainen.

Hapan-omena (P. M alm L. a glabra). Kasvaa villinä Euroopan metsissä. Puun- 
muotoinen ja  piikeillä varustettu. Hedelmällä hapan ja  supistava maku.

(P. M alm L. (i genuina).Kasvaa villinä Euroopan metsissä puunmuo- 
toisena ja  piikillisenä. Lehtien alapuoli vaaleanukkainen. Hedelmän maku jokseenkin 
imelä.

Puutarha-omena (P. M alm L . y hortensis). Kasvaa puunmuotoisena ja  piiki
tönnä. Suuri osa puutarhoissa viljellyistä lajeista luullaan (Regelin muk.) polveutuvan 
tästä lajista.

Ledebour ja  de Candolle eroittavat lisäksi seuraavat kolme alalajia, jotka kui
tenkin (Regelin muk.) luultavimmin ovat pidettävät Pyrus Malukseen kuuluvina.

Sieversin-omena (P.Sieversi). Kasvaa villinä Altai-vuorilla ja  Dsjungariiassa. 
Puunmuotoinen ja  jonkun verran vesottuva. Lehtilapa yläpuolelta sileä, alapuolelta 
tiheästi huopanukkainen.

Astrakaani-omena (P. Astrachanica). Kasvaa villinä Etelä-Venäjällä. Puun
muotoinen. Lehdet toiskertaan sahalaitaiset, yläpinnaltaan sileät, alapuolella ainoastaan 
suonet hieman huopanukkaiset.

(P. Dioica). Viljellään vaan puutarhoissa. Kasvaa puunmuotoiseksi. 
Lehtien alapuoli ja  verhiökuoppa huopanukkaiset. Kukkia harvassa, kehittyvät hitaasti.

Luumulehtinen omenapuu (Pyrus prunifolia).

Kasvaa villinä Etelä-Siperiassa, Pohjois-Kiinassa ja  Tatariassa. Eroitetaan aina 
muista villinä kasvavista lajeista pitkien hedelmäperiensä (kannan) kautta, jotka ovat 
kahtavertaa pitemmät hedelmän korkeutta. Otaksutaan, että kaikki viljellyt pitkäkantaiset 
omenalajit polveutuvat luumulehtisestä omenapuusta. Pietarin keisarillisessa kasvitie
teellisessä puutarhassa löytyy useampia tähän lajiin kuuluvia alalajeja, kasvatetut Si
periasta tuoduista siemenistä. Muutamat näistä alalajeista pidetään ei ainoastaan syystä 
että ovat arvokkaita kaunistuspuita, vaan myös taloudellisen arvonsa vuoksi niin erin
omaisina, että Regel antaa niille paikan venäläisessä pomologiiassa.

Suomessa saanevat ne taloudellisessa suhteessa ansaitun paikkansa vaan pohjoi
semmassa osassa maata, missä enemmän viljellyt omenalajit eivät ilmaston vuoksi 
viihtyisi.

Seuraavassa luettelemme Regelin huomauttamat alalajit Pyrus prunifoliaa:



3

a. Tavallinen (Pyrus prunifolia genuina). Hedelmä pyöreä, vihreä, sen pinnalla ole
va silmä 25 mm. korkea ja leveä.

b. Calvillimainen (P-prunifolia Calvillea). Hedelmä pyöreähkö, leveyttään hiukan
korkeampi. Silmä suuri, hedelmän pinnalla, pitkin tämän sivuja silmästä alas 
kantaan saakka kulkee harjukohennuksia. Täysin kypsyneenä peittyy suurin 
osa hedelmää kauniin punasilla, epämääräisillä kirjauksilla. Korkeus 3 cm., 
leveys vähän vähempi.

c. Litteähkö (P.prunifolia intermedia). Hedelmä litistynyt. Silmä hyvin matalassa
kuopassa, harjut tuskin huomattavat. Kellanvihreä pohjaväri; suurin osa kauniin 
veripunasen värin peitossa. Suuri ruosteruusuke silmän ja kantakuopan koh
dalla. Korkeudelleen 2 cm. Hedelmä leveämpi kuin korkea. Muistuttaa kir- 
sikanmuotoista omenaa, mutta eroaa siitä silmäsyvennyksen kautta.

d. Suurihedelmäinen muoto (P. prunifolia Hedelmä melkein pyöreä
ja silmä matalassa syvennyksessä, harjujen ympäröimänä. Kypsänä kellanvihreä; 
päivänpuoli kirjaeltu kauniilla ruusunvärisillä juovilla. Korkeus ja  leveys kum
matkin 25 ä 30 mm.

e. Munanmuotoinen (P. prunifolia oviformis). Hedelmä munanmuotoinen. Harju-
reunusteinen silmä hedelmän pinnalla. Kypsänä kellanvihreä; päivänpuoli kau
niisti punalieskainen. Korkeus 3 cm., leveys melkoisesti pienempi.

Joukko P. prunifolian muotoja, joita tapaa siellä täällä Pietarin ympäristöllä 
rahvaan puutarhoissa, ovat kasvatetut siemenistä, ja  voipipa tavata jokseenkin suuri- 
ja  kaunis-hedelmäisiä puitakin. Regel luulee sen vuoksi, että näistä muodoista voisi 
saada lyhyessä ajassa huolellisen hoidon kautta useitakin hyviä ja  keittämättäkin syö
täviksi kelpaavia hedelmiä. Sattuipa Regel puutarhassa lähellä Pietaria tapamaan P. 
prunifolian siemenestä kasvatetun puun, jonka hedelmä oli niin hyvin kehittynyt, että 
hän otti lajin Pomologiaansa (N:o 223) nimellä Kremerova scharik.

Vaikkakin P . prunifolian hedelmät yleensä ovat hyvin happamia ja  supistavia 
maulleen, nauttii rahvas niitä mielellään. Kenties tämä vaan paremman puutteessa. — 
Kylmässä tulee maku miedommaksi. Käytetään yleensä hillaksi keitettynä.

M arjaomenapuu (Pyrus

Kasvaa villinä Kaakkois-Siperiassa Baikalin järven ympäristöllä. Eroittuu huo
mattavasti edellä mainituista lajeista kauniin vihreissä, kiiltävissä lehdissään ja  pienissä 
marjamaisissa hedelmissään. Hedelmän kypsyessä häviää verhiökuoppa heteineen ja 
emineen ja  jättää tuskin minkäänlaista syvennystä jälkeensä. Hedelmän maku on ha
pan ja  supistava, mutta miedontuu kylmän vaikutuksesta, jolloin sen liha tulee kuula
kaksi. Tämä seikka saatti Regelin ajattelemaan, että Pyrus baccata olisi P. prunifo
lian tai jonkun viljellyn omenalajin siitoksen kautta kaikkien niiden omituisesti kuula- 
koiden, venäläisten omenalajien kanta-äiti, joista ansaitsee mainita esim. Skwosnoi Na- 
lifin pikkumuodot.

Siitä joukosta P. haccata-muotoja, joita Pietarin kasvitieteellisessä puutarhassa 
viljellään, on Regel tehnyt seuraavan valikoiman:
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a* Tavallinen marjaomenapuu (P. baccata cc Lehdet pitkänpyöreät.
Hedelmä pyöreähkö, litteämäinen, leveys 12 mm., korkeus vähäisempi. Pohjaväri 
samean keltanen, saa kypsyessä tumman punasen värin. Täysin kypsä hedelmä 
on pehmeä, kuulakka ja  muodolleen joskus marjamainen; liha on silloin vaan 
hiukan kirpeätä maulleen. Krasnoglasoff kutsuu tätä Siperialaiseksi omenaksi.

b. Aikainen marja-omena (P. baccata (i prcccox). Lehdet pitkänpyöreät. Hedelmä
hyvin pieni, marjamaisesti palleroinen. Korkeus ja  leveys 9 mm. Kypsänä on 
hedelmä värilleen veripunanen, aivan pehmeä ja  kuulakka. On saanut nimensä 
aikasesta kypsymisestään, valmistuu nimittäin 2 viikkoa ennen kuin edelliset 
muodot.

c. Punakellervä marja-omena (P . baccata y ). Lehdet pitkänpyöreät.
Hedelmä litteänpyöreä,. Kypsänä 2 cm. leveä ja  13 mm. korkea. Pohjaväri 
samean punakellervä, jossa erimuotoisia tumman purppuranvärisiä juovia.

d. Leveälehtinen marja-omena (P. baccata <) latifolia). Lehdet pyöreän soikeat. He
delmä ei pyöreä, kapenee hieman silmän puolelle ja  tulee siten typistyneen ke- 
komaiseksi. Korkeus ja  leveys yhtäsuuret eli 13 mm. Hedelmän väri kypsyessä 
tumman veripunanen.

e. Kirsikanmuotoinen marja-omena (P. baccata Lehdet pitkän
pyöreät. Hedelmä suuri, kirsikanmuotoinen, litteän pyöreä, kupeilla heikkoja 
harjuja; korkeus 2 cm., leveys sama. Pohjaväri keltanen, täysin kypsänä peit- 
tynyt...kirkkaalla karmiinipunalla. Kun puu syksyllä vielä kantaa kaikkia he- 
delmiään, on se tavattoman kaunis ja  paikalleen todellisena kaunistuksena.

Viimeksi mainittu muoto on laajalle levinnyt Pietarin kuvernementin puutar
hoihin nimellä Kiinalainen omena. Ei saisi puuttua mistään meidän hedelmätarhois
tamme etenkin maamme pohjoisosissa, missä se olisi niin hyvin hyödyksi kuin kaunis
tukseksikin. Pensasmaisena voi sitä myös edullisesti kasvattaa ryhmissä, sillä se on 
erittäin kaunis niin hyvin kukkimisen aikana keväällä kuin syksylläkin, jolloin lukui
sat komeat hedelmät näyttävät miellyttäviltä tummakiiltoista lehtitaustaa vasten.

Kaikkia Pyrus baccaian hedelmiä voi keittää sokerissa ja  käyttää taloudessa, 
mutta etenkin viimeksi mainittu muoto on näyttäytynyt erittäin kelvolliseksi. Keittä
misen onnistuaksi on hyvä, että hedelmät korjataan ennen kovempia syyskylmiä. 
Hallan koskettamina menettävät ne hapahkon makunsa.

Suomen puutarhayhdistyksen taitava ja  uuttera johtaja H:ra E. Zätterlöf, joka 
pitää sekä Pyrus prunifoliaa että baccataa erittäin arvokkaina lajeina on havainnut 
näiden puiden hedelmien täydelleen kestävän meidän maamme ilmastoa ja  käyttää siitä 
syystä edukkaasti näitä tyvirunkoina m. m. vaivaspuu-muodoille. H:ra Zätterlöf on va
kuutettu näiden kahden lajin voivan koitua suuriarvoisiksi Suomen hedelmäviljelykselle.__



B. Omenapuu pomologian kannalta.
Voisipa pitää aivan riittävänä jotakin hedelmälajia selittäessä, että vaan tutkii 

sen hedelmän. Mutta niin ei ole asian laita. Itse puu, missä hedelmä on valmistunut, 
tarjoaa kuitenkin ominaisuuksia, jotka voivat olla hyvinkin tärkeitä lajia eroittaaksi 
toisista ja  joita täytyy huolella tarkastaa.

Tahdomme kertoa kuvaavan esimerkin. Koivuniemellä kasvaa kaksi puuta Ruot
salaista Talvipostofia, tilatut 10 vuotta sitten puutaimistoista eritahoilta Ruotsia. Ne 
istutettiin yksin ajoin samanlaatuiseen maahan ja  saivat kumpikin yhtä huolellisen hoidon. 
Mutta kun ne alkoivat kantaa hedelmiä, havaittiin ne suureksi hämmästykseksi kum
massakin puussa aivan erilaisiksi. Yhdessä oli täydellisesti tyypilliset, toisessa sitä 
vastoin osittain luonnottomasti muodostuneet hedelmät. Ellei olisi tuntenut puun luon
nollista kasvutapaa, olisi mielellään pitänyt näitä kahtena eri lajina. Se puu, josta 
ensimäisenä 5 vuotena siten saatiin epämuotoisia hedelmiä, on nyt vähitellen muut
tunut tyypilliseksi muodoksi, niin hedelmien muodossa kuin muutoinkin. Täytyy otaksua 
syyn edelliseen tapaukseen olevan puutaimistojen eri asemassa, maanlaadussa y. m. s., 
mikä vaikuttaa määräävästi kaikkeen kasvullisuuteen, etenkin juuri viljelykasveihin.

Latvan muotoon nähden, johtuen oksien erilaisesta asemasta rungolla, on Sak
sassa havaittu neljä päämuotoa, mitkä voi tavata meilläkin. (Kuva 1.)

Tasa- ja  pyöreä-latvaisia muotoja, jotka meillä ovat tavallisimmat, näkee niin 
hyvin viljellyillä kuin kotimaisillakin siemenrunko puillamme. Pyramiidimuoto, kai
kista harvinaisin, tavataan kumminkin muutamilla venäläisillä lajeilla, yleisimmin rene- 
teillä, joita toistaiseksi meillä vaan hyvin vähän viljellään. Kohoneva, pyöristynyt latva 
esiytyy useimmiten viljellyillä ruotsalaisilla ja  venäläisillä lajeillamme.

Haarat ja  oksat ovat paksumpia tai hienompia.
Oksien päät ovat joko pystyjä tahi alaskaarevia; kummassakin tapauksessa 

täytyy kimittää huomionsa kasvutapaan.
Kuoren väri rungolla ja  oksilla on muutamilla lajeilla karakteristinen, esim. 

tumman harmaa Rosenhägerillä; — tumman ruskeanpunanen punasella Astrakaanilla; 
— vihreän ruskea Säfstaholmin omenalla, y. m. lajeilla.

Kukkaversot ovat muutamilla lajeilla karakteristiset, mutta voidaksi löytää 
tyypillisen muodon, täytyy niitä saada tutkia vähintäin 15 vuotta vanhalla puulla, 
jota istutuksesta saakka on säännöllisesti ja  huolella hoidettu.

Vuosiversot ovat hyvin erilaisia. Muutamilla lajeilla on paksut ja  vahvat 
vuosiversot, kuten Äkeröllä, Titofkalla ja  Charlamowskyllä; toisilla taas, niinkuin ruot
salaisella Talvipostofilla, enemmän tai vähemmän ; samoin joillakuilla
pitkät ja  hienot, kuten esim. Säfstaholmin omenalla; vieläpä kiiltävätkin, niinkuin Miron 
Saharnoilla.
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Vuosiversoja täytyy tutkia lokakuun alulla.
Väri vuosiversoilla on tummemman tai vaaleamman ruskea, punaruskea, 

tinruskea, tumman karmosiiniruskea j. n. e.
Pilkut vuosiversoilla ovat joko tiheässä, kuten Antonofkalla, Ringstadin lajeil

la y. m.; tahi harvassa, kuten Rosenhägerillä.
Väli silmästä toiseen voi olla lyhempi tai pitempi, niinpä esim. Säfstaholmin 

hedelmällä on silmäin väli pitkä; lyhempi taas Klar-omenalla, Borsdorfer-lajeilla, y. m.
Lehtityvet ovat enemmän tai vähemmän siirrottavia.
Lehtisilmut voivat olla joko kiiltäviä tai huopanukkaisia.
Lehtien muoto ja  suuruus vaihettelet suuresti eri lajeilla; niiden kehitys 

rippuu paljon niistä oloista, missä puu kasvaa.
Eroitetaan suuria, keskikokoisia ja  pieniä lehtiä.
Muoto on a , pyöreä; b , pitkänpyöreä; c, soikea; d , puikea; e , puikean soi

kea; f ,  suikea.
Väri on tummempi tai vaaleampi. Pinta on kalju, karvainen, kurttuinen, tasai

nen; laidat aaltolaitaisia tai joko enemmän tai vähemmän hammaslaitaisia.
Lehdet ovat tutkittavat elokuussa. (Kuva 2.)
Puun kukissa on tarkastettava eri suuruutta ja  väriä, sekä puiden aikaisempaa 

tai myöhäisempää kukkimisaikaa; näitä erilaisuuksia voi tarkastaa kuitenkin vaan siinä 
tapauksessa, että eri puut kasvavat yhdellä paikalla samassa asemassa ja maanlaadussa 
sekä yhtä säännöllisen hoidon alaisina.

Taloudellisen pomologian kannalta katsoen ovat puun tärkeimpiä ominai
suuksia kestävyys; sen suurempi tai pienempi arkuus; sen viihtyminen raskaassa savi- 
tai keveässä hietamaassa; sen erilainen sato, jonka voi sanoa olevan rikas, runsas, 
keskinkertainen tai huono.



C. Omenahedelmän ulkonaiset ominaisuudet.
Kun ottaa selittääkseen ja  piirustaakseen hedelmän, täytyy sen olla tähän kel- 

vatakseen hyvin muodostunut ja  kasvanut terveessä puussa, joka on kantanut hedelmiä 
vähintäin 5 tai 6 kertaa ja  jonka alkuperä tunnetaan sekä vieläkin näkyy useimmista 
täysin kehittyneistä hedelmistä. Ei pidä koskaan ottaa liian rohkeasti kasvaneen tai 
huonosti hoidetun, ei myöskään nuoren puun esikoishedelmiä, koska ne tavallisesti eivät 
ole tyypillisiä, vaan useinkin hyvin suuria, niiden verhiökuoppa leveämpi, silmä syvempi, 
kanta lyhyt tai m. s.

Normaalimuoto, jonka voi varmuudella määrätä vaan hedelmiä useampina vuosina 
vertailtuaan, on aivan välttämätön näitä selittäessä, huomio onkin kiinnitettävä yksin 
tähän perustyyppiin; satunnaisista poikkeuksista huomautetaan vaan lisäyksessä.

Selitellessä täytyy tehdä eroitus erikoisten ja  järjestöllisten selitysten välillä. 
Järjestöllisessä selityksessä täytyy antaa niin lyhyesti ja  säntilleen kuin mahdollista 
karakteristisiksi ominaisuuksiksi kelpaavat tunnusmerkit lajille sekä jättää lyhyt 
ilmoitus sen syntyperästä, tähän aineesen kuuluvasta kirjallisuudesta, samoin kuin he
delmän kelvollisuudesta ja  arvostakin. Erikoisselitys kuvaa perusteellisesti kaikki mitä 
tiedetään jostakin hedelmälajista: syntyperän, historiikin, yhtäläisyydet tai erilaisuudet 
toisiin hedelmiin verraten, hedelmän muuntelevaisuuden alustan, maanlaadun, ilmaston 
y. m. vaikutuksesta, — toisin sanoen: siinä täytyy sisältyä puun ja  hedelmän koko 
historia.

Kun ottaa hedelmän tutkittavakseen, on ensiksikin tarkastettava sen suuruutta; 
yleensä tehdään eroitus pienen, keskikokoisen, suuren ja  hyvin suuren hedelmän välillä.

Tässä käytämme samoja suuruusasteita, mitkä Keski-Ruotsissakin ovat käy
täntöön otetut. Pieniksi nimitetään hedelmät, jotka korkeudelleen eivät nouse yli 5 
cm.; — keskikokoisiksi 5 ja  6 cm. välillä olevat; suuriksi 7 cm. korkuiset. (Kuva 3.)

Muoto vaihettelee hedelmillä hyvinkin paljon ja  on pikaisesti silmäillen usein 
hyvin vaikea määrätä. Silmä erehtyy hyvinkin usein, niinpä voi hedelmä näyttää esim. 
liika korkealle leveyteen verraten; ja  kuitenkin voi asianlaita olla aivan päinvastainen 
tarkemmin mitatessa.

Tahdomme alempana esittää kuvat samoista päämuodoista, jotka Eneroth on Mac 
Intoschin mukaan käyttänyt pomoloogisessa käsikirjassaan, sekä lisäksi pari uuttakin, 
jotka mielestämme nytkin jo ovat tarpeenvaatimat, vieläpä tulevaisuudessa hedelmän- 
viljelyksen kasvaessa ja  tullessa yleisemmäksi tulevat nähtävästi olemaan välttämättö
mät Suomessa viljeltyjä omenalajeja tutkiessa. (Kuva 4.)

Tämän jälkeen seuraa selitys hedelmän ympäryksestä. Se on omenalla harvoin 
aivan pyöreä. Ympäryksen epätasaisuus johtuu useimmiten korkeammista ja  matalam
mista, leveämmistä ja kapeammista harjuista. Ne alkavat joskus kantakuopasta pitkin
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hedelmän kylkeä kulkien ja  päättyvät verhiösyvennykseen, missä ne muodostavat leve
ämpiä tai kapeampia kurttuja. Wäliin osoittavat läpileikkauksen rajapiirteet kokoon
puristumista, väliin erimuotoisuutta ympärykseen tahi eri puolikkaihin verraten, väliin 
taas on joku harju korkeampi kuin toiset j. n. e.

Nämät harjut saavat selityksensä, sanoo Eneroth, niistä eri asennoista, mitkä 
eri putkilojänteillä on joka hedelmässä, näkyen niiden sisässä tavalla tai toisella värjät
tyinä pilkkuina. Kuta säännöllisempänä kehänä nämät ovat, sen pyöreämpi on hedel
mänkin ympärys. Muutamat hedelmät pyöristyvät jyrkästi kantaan päin (ktso kva 
5); toiset taas vähitellen keskeltä alkaen, kuten Pippin Newton.

Silmän muodostaa verhiökuopan laidalla vielä jälellä olevat, kuihtuneet verhi- 
önliuskat. Nämät voivat myös olla hyvinkin karakteristiset muutamilla hedelmä- 
lajeilla, esim. Södermanlandin-omenalla, millä ne ovat tavattoman pitkät, kapeat, 
kärkiset ja  l a a s k ä ä n t ö i s e t , kun sitävastoin esim. Charlamowskyllä ja Iso-kuulas-
Astrakaanilla y. m. lajeilla ovat l e v e ä t , lyhytylppäpäiset verhiönliuskat. Ne voivat 
olla p i t k ä t , lyhyet, kapeat, leveät, k o v a t , pehmeähuopanukkaiset. Silmää nimi
tetään avonaiseksi, kun verhiönliuskat ovat taaskääntöiset; — puoliavonaiseksi kun 
ne ovat jokseenkin pystyjä; — suljetuksi kun ne painautuvat yhteen silmän päälle.

Se syvennys, joka on verhiönliuskojen ympärillä, kutsutaan verhiökuopaksi tai 
verhiösyvennykseksi ja voi olla matala [a) pieni (6), syvä (c), tai väljä (d). Ellei 
syvennystä löydy (e), sanotaan silmän olevan hedelmän pinnalla. (Kuva 6.)

Reunat tällä syvennyksellä ovat väliin tasaiset, väliin epätasaiset, kurttuiset 
tahi aaltomaiset. Toisinaan on silmän ympäri muutoin tasaiseen syvennykseen muo
dostunut helmimäisiä kasvetlumia.

Se syvennys, mihin kanta kiinittyy, kutsutaan kantakuopaksi. Se voi olla 
hyvinkin erilainen, n. k. syvä ja kaita tahi , väljä ja  jokseen
kin harvoin t ä y t t y n y t , kuten Akeröniomenalla, tai varustettu liha-sella kasvettumalla ku
ten Orak äimällä ja Björkvikin-omenalla. Usein peittää sitä vaaleampi tai tummempi 
ruoste, välistä ruusukkeeksi muodostuen, tai haarottuen pitemmiksi ja  lyhemmiksi sä
teiksi, mitkä harvoin ulottuvat kuopan reunojen yli.

Kanta voi olla kova tai p u u t u n u t , möyheäpitkä ja  hieno tai lyhyt ja
väliin nupimainen. Wärilleen vihreä tai ruskea, toisinaan punerva. Useinkin rippuu 
sen pituus monista ulkonaisista seikoista, niinkuin maanlaadusta ja  puun ijästä. 
Nuorilla, vähähedelmäisillä, hyvässä maassa kasvavilla puilla on se tavallisesti hyvin 
lyhyt ja  paksu. Kun puu kasvaa hyvässä maassa ja  kantaa runsaasti hedelmiä, muo
dostuu kantakin pitemmäksi. Wanhoilla huonosti hoidetuilla puilla on hedelmänkanta 
usein hyvin pitkä. Sateisena kesänä vuonna 1892 tulivat Aportin ynnä useiden mui
den lajien kannat tavattoman pitkiksi, johonka nähtävästi vaikutti myös väkevä maa, 
missä tutkimamme hedelmien emäpuut kasvoivat.

Kuori on paksu, ohut, s i l e ä , k i i l t ä v ä , kuiva, mehevähkö tai kostea, joka
viimeksimainittu ominaisuus pian häviää. Se hieno kuura tai kosteus, joka on omitui
nen muutamille lajeille kuten valko- ja  puna-Astrakaanille, Rosenhägerille y. m., on 
pian häviävää laatua. Kuoressa, etenkin silmän ympärillä, on joukko enemmin tai 
vähemmin hienoja pisteitä, jotka näyttävät läpikuultavilta; tämän sanotaan rippuvan 
siitä, että solurakenne niissä paikoin on pehmeämpää.

Väri on hedelmää selittäessä kaikkein vaikein määrätä. On asetettu kaksi 
pääväriä: pohjaväri, niink. vihreä, kellanvihreä j. n. e., esiytyy aina varjopuolella; 
peiteväri, yleensä punanen, joko sitten puna-lieskainen puna-juovainen, tai puna-täpläi- 
nen j. n. e., — taas ainoastaan päivänpuolella. Waikeinta värimääräyksissä on osata
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sanoa ne erilaiset vihreän, keltasen tai punavärivivahdukset, jotka ovat karakte
ristiset eri lajeille.

P o h ja v ä ri on ensiminältä vihreä, ruohonp, vaihtuu usein vähitellen ,
joka taas voi olla hyvinkin erilainen vivahduksilleen, kuten ,
tanen, sitruunankeltanen, vahakeltanen, kullankeltanen, punervankeltanen j. n. e. Seka-
väreissä täytyy useinkin käyttää sellaisia nimityksiä kuin , vaaleanvih
reät vaalean kellanvihreä y. m. Kun hedelmällä ei die peiteväriä, sanotaan sitä 
javär illiseksi.

P e itev ä ri voi olla kauniin ruusunpunanen, , tiilipunanen, kar- 
mosiinipunanen, ruskeanpunanen, sekä meillä harvoin tavattavat ,

nen ja tumman ruskeanpunanen. Värikirjaus on hyvin muuntelevaa laatua. Väliin 
muodostaa sen leveämmät tai kapeammat juovat, jotka voivat olla pitempiä tai lyhem- 
piä ja  2 mm. leveinä nimitetään nauhamaisiksi; näitä tapaa aivan lyhyistä aina 
niinkin pitkiin, että ne ulottuvat yli hedelmän koko kyljen. Usein on peitevärinä 
pienempiä tai suurempia lieskatäpliä. Ne voivat välistä esiytyä niin runsaasti, 
että hedelmä jää kokonaan niiden peittoon. — Pilkut esiytyvät joko hienosiplikkäisenä 
tai siplikäsjuovaisena kirjauksena usein harvassa vaan väliin tiheässäkin, kuitenkin 
aina niin, että pohjavärin voi eroittaa. Esiytyypä peiteväri marmorikirjauksenakin, 
jolloin pohjaväri paikoin enemmän tai vähemmän selvästi kuultaa lävitse. Hedelmä 
voi myös olla kokonaan peitevärin vallassa, kuten Puna-Astrakaanilla ja  Punasella 
kesä-Calvillillä. Näiden kuoressa löytyvien pilkkujen ympärys saa muutamilla hedelmillä 
päivänpuolella himmeän punasen värin, joka antaa hedelmälle heikon punoituksen, ku
ten esim. Kuulas-omenalla ja Pippin Londonilla on. Voivatpa ne myös tulla näkyviin 
jokseenkin tiheän peitevärin vuoksi ja  ovat silloin , kuten Rosenhäge-
rillä ja Titowkalla. Regel nimittää näitä viimemainituita hedelmiä

Päivänpaisteessa kasvaneet hedelmät tulevat kirkkaampi värisiksi kuin samassa 
puussa varjonpuolella kasvaneet, joilta tavallisesti puuttuu kokonaan punerva väri. 
Tapaa usein hedelmiä, jotka päivänpuolella ovat osaksi jonkun lehden varjostamia; 
niissä painaa varjo pohja- ja  peitevärin väliin jyrkkärajaisen viivan. Kostea ilma, sade, 
kaste ja päivän paiste voivat vähää ennen kypsymistä saada yhdessä aikaan kirpeämmän 
peitevärin. Keinotekoisesti voi tämän saada aikaan iltasin kostuttamalla hedelmiä 
vedellä, jos nimittäin tällaista voi tehdä ilman hankaluutta (k. esim. Vaivaspuissa).

Useille omenalajeille kehittyy peiteväri vasta näiden jonkun aikaa varas
tossa oltua. Ilma ei saa olla varastohuoneessa aivan kuiva, syystä että hedelmä 
täällä täydellisesti kypsyäkseen tarvitsee jonkun verran kosteutta.

Kuivassa lämpöisessä maassa kasvavissa vanhoissa puissa tulevat hedelmät 
kirkkaampi värisiksi kuin nuoremmissa puissa, jotka kasvavat kylmässä ja  kosteassa 
mullassa. Kentiespä juuri senvuoksi Etelä-Venäjän kuivamaisilta tienoilta tunnetaankin 
koko joukko kirkasvärisiä omenoita, k. esim. osa Kaukaasian Calvilleista, Puna-Arka
dit, Dulevojet (viimeksi mainittu tumman violettipunanen) y. m. lajit. »Yleensä ar
vellaan punehtumisen johtuvan siitä, että auringonsäteet taittuvat hedelmän pinnalle 
kihoavaan kasteesen. Pohjavärilliset hedelmät, jotka eivät koskaan vähääkään punehdu, 
tulevat kirkaammasti kullan- tai puna-keltaisiksi, kun ne asetetaan auringonvaloon".*)

Jos säle-puina viljelee ruotsalaista Rosenhägeriä, Talvipostofia y. m. lajeja, 
jotka vapaasti kasvaen kantavat enemmin tai vähemmin kirkas-värisiä hedelmiä, tule
vat ne täydelleen värittömiksi. Kuinka on tämä selitettävä? Eneroth arvelee syyksi

') Eneroth. 2
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sen, että säleistö-hedelmät eivät ole sateen ja  kasteen vaikutuksen alaisena, ja että 
auringonsäteet siitä syystä eivät tapaa mitään taittumiskeskusta.

Tämä, kuten moni muukin hedelmiä koskeva seikka, on vielä selville saamatta.
R u o ste e n , joka muutamille lajeille on karakteristinen, arvellaan olevan jon

kunlaista rohtumaa kuoren päälysketossa (Epidermiksessä). Se voi olla vaaleampaa 
tai tummempaa, harvemmassa tai tiheämmässä. Omituisia ovat ruosteruusukkeet punasen 
Astrakaanin, pyöreän Borsdorferin y. m. lajien kantakuopassa. Väliin esiytyvät ne 
pyöreinä kohokasvannaisina esim. pyöreällä Borsdorferillä ja  Sipuli-omenalla; siinä tapa
uksessa kutsutaan niitä käsniksi.Muutamilla hedelmälajeilla tapaa hienon ruosteviivan, 
niin kutsutun sauman, tavallisesti jossakin enimmän ulkonevassa kulmassa, kuten esim. 
Klar-omenalla ja  Orak-almä’lla. Nuo ennenmainitut pilkut kuoressa, joita ei juuri ta 
vallisesti voi paljain silmin eroittaa, tulevat välistä erittäin selvästi näkyviin ja voivat 
silloin muuttua ruostepilkuiksi. Hedelmän viljelykselle epäsuotuisana vuonna 1892 
huomasimme esim. Kuulas-omenalla tuollaisia suuria pilkkuja sekä kantakuopasta johtu
via pitkiä leveitä ruostenauhoja. Sama oli asianlaita Talvi-postofilla, Antonofkalla y. m. 
lajeilla. Tavallisissa oloissa sileä-kuoriset hedelmät olivat mainittuna vuonna karheita.

Renetti-ryhmään kuuluvat omenat ovat aina enemmän tai vähemmän ruoste- 
pilkkuisia ja  useinkin hienon ruoste verkon peittämät.

Niitä mustia täpliä, joita näkee kylminä ja  sateisina kesinä hienojen ja  arka
luontoisten hedelmälajien pinnalla, kutsutaan sadetäpliksi. Ne ovat eräänlaisia sieni- 
mäisiä muodostuksia, jotka suurenevat sateisen ja  kolean sään aikana ja  esiytyvät 
hedelmillä, joilla on niiden vaikutukselle arka kuori. Kesällä v:na 1892 olivat Valkosen 
Astrakaanin, Pippin Londonin, Belij-Nalifin ja  Hanepuksen hedelmät hyvin täplikkäitä. 
Yleensä ovat pehmeämmät kesähedelmät paljon alttiimmat tälle, kuin tiivislihaisemmat 
ja  kova-, sileä-kuorisemmat lajit.

Syys- ja talvihedelmät saavat kypsyessään useinkin omituisen rasvaiselta tuntuvan 
hiesteen kuoreensa. Useat pomoloogit pitävät tämän erikoisena omituisuutena Calvil- 
leille, johon vakaumukseen mekin puolestamme olemme tulleet tutkittuamme täällä 
viljellyttä eksemplaareja; samanlainen hieste havaitaan kuitenkin useiden muidenkin 
meillä viljeltyjen, Calvilli-ryhmän ulkopuolella olevien lajien pinnalla.

Muutamat hedelmät saavat täysin kypsinä hyvän hajun, erään kuoresta kihoa
van eetteriöljyn vaikutuksesta. Siitäpä syystä onkin maku erilainen, jos syö omenaa 
kuorineen tai kuorittuna. Meillä ovat hienompi hajuiset omenat harvinaisia. Toistai
seksi tunnemme vaan muutamia tässä suhteessa mainittavampia, joista huomattakoon 
Valkonen Astrakaani, ruotsalainen Rosenhäger, sekä venäläiset Kaneeli- ja Ananaskaneeli- 
omenat omituisine ryytihajuineen; tämä omituisuus kehittyy hedelmille vaan suotuisina 
vuosina ja on aivan lyhytaikainen.

Omenahedelm än sisemm ät ominaisuudet .
Hedelmän tärkeimmät sisemmät tunnusmerkit ovat verhiökuoppa, siemenkoppi, 

siemenet, hedelmäliha ja  sen solurakenne, väri, haju, maku, kypsymisaika, liikakyp- 
syys ja  kestävyys.

Verhiökuoppa on kannan vastapäätä vastakkaisella puolella hedelmää. Kuo
pan pohja voi ulottua siemenkopin päähän asti, tai on sitten joko etempänä tai lä- 
hempäänä sitä. Kuopan suun peittää tai ympäröi kuivettuneiden verhiönliuskojen jätteet.
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Verhiökuoppa, jonka sisällä on kuihtuneet heteet ja emit, voi vaihdella suuresti samaan 
lajiin kuuluvissa hedelmissäkin; ja saa useinpa kauvan hakea kullekin lajille karakteris
tista muotoa. Kuoppa on väliin suppilomainen, kuten «:ssa ja £:ssä, tai [sitten vastakeila- 
mainen kuten cja dosoittavat; näiden välillä löytyy paljon väliasteita. (Kuva 7).

Viime vuosina ovat ulkomaiden pomoloogit alkaneet kiinnittää huomionsa noiden 
kuihtuneiden heteiden asemaan verhiökuopassa, koska nimittäin tämä asema näyttää 
olevan määrättynsä kullakin muunnoksella. Niinpä on esim. T:ri Hogg juuri heteiden 
kiinnittymispaikan mukaan verhiökuopassa j f  perustanut uuden *pomoloogisen ; järjes
telmän, erottaen kolme eri ryhmää erilaisten kiinnityskohtien mukaan. (Kuva. 8).

Olen tavannut usein etelä-venäläisillä omenilla heteiden kiinnittyvän verhiökuo- 
pan pohjaan, mutta Länsi-Euroopasta tuoduilla hedelmillä en koskaan.

Verhiönliuskat voivat olla nekin karakteristisia muutamilla lajeilla, kuten Söder- 
manlandin omenalla, jolla ne ovat tavattoman pitkät, kapeat, suippokärkiset ja taas- 
kääntöiset. Sitä vastoin ovat verhiönliuskat Gharlamowskyllä ja iso-kuulas-Astrakaa- 
nilla y. m. leveät, lyhyet ja tylppäpäiset. Liuskat voivat olla pitkiä, lyhyitä, kapeita, 
leveitä, pehmeitä, vihreitä, huopanukkaisia, joko
pystyjä, taaskääntöisiä tai silmän yli k o k o o n p a n e u

Siemenkoppi. Joka vaan vähänkin tekee hedelmätutkimuksia, huomaa pian
kin, miten tärkeätä on kiinnittää huomionsa siemenkopin laatuun. Tämä ei tosin ole 
jyrkästi eroava eri hedelmälajeilla, mutta kun ottaa huomioon kaikki kullekin hedel
mälle omituiset tunnusmerkit, näyttäytyvät siemenkopin ominaisuudet useinkin olevan 
tärkeitä hedelmän karakteristiselle kuvaukselle. Eneroth mainitsee seuraavan esimer
kin: Ruotsalainen Talvipostofi (=  Grägylling) on oikeastaan helposti tunnettava tyy
pillisestä muodostaan. Kumminkin vaihtelee se suuresti; sillä useita muunnoksia on 
muodostunut eri osissa Ruotsia, ja niin on pintapuolisen tarkastajan useinkin 
mahdotonta tuntea hedelmää. Kun halkasee hedelmän pituudelleen, näkee siemenkopin 
muodosta, toisin sanoen sen ulommista rajapiirteistä tahi putkilojänteideA asemasta, onko 
hedelmä Ruots. Talvipostofi tai ei; tietysti sillä edellytyksellä, että on huolellisesti 
tutkinut lajin muutkin tyypilliset ominaisuudet. Siemenkopin muoto soveltuu tunnus- 
ominaisuudeksi useille muillekin, joskin ei kaikille, omenalajeille. Pituusleikkauksesta saa 
useinkin tietää hedelmän karakteristisen rakenteen.

Oppiakseen perinpohjin tuntemaan siemenkopin, täytyy halaista hedelmä kahdella 
tavoin: pituusleikkauksella (1) verhiökuopan, siemenkopin ja kannan kautta; sekä poik
kileikkauksella (2) siemenkopin kautta. (Kuv. 9 ja 10).

Hedelmän suuruuteen verraten voi puhua suuresta (1) tai pienestä (2) siemen- 
kopista (Kuv. 11).

Siemenkoppi on joko (1) hedelmän keskellä, yläosassa (2) tai kuten 3:ssa, sen 
alimmassa osassa.

Siemenkopin ulommaisen rajan muodostavat ne 10 putkilojännettä, jotka tulevat 
näkyviin sekä pituus- että poikkileikkauksessa; ne lähtevät kannasta ja päättyvät juuri 
niissä paikoin verhiökuoppaa, johon heteiden palhot kiinnittyvät, sekä siitä syystä 
ovatkin nähtävästi toimineet ravintotiehyeinä heteille.

On vallan mahdotonta tehdä selkoa kaikista niistä eri muodoista, jotka siemen- 
kopin rakennuksessa esiytyvät. Esitämme tässä muutamia ulkomaalaisista pomoloogi- 
sista teoksista otetuita kuvia. Eneroth on ottanut ne pomologiiaansa Oberdieckin ja 
Lucan tekemien havainnollisteu kuvien mukaan. (Kuv. 12).

Kuten poikkileikkaus osoittaa, on siemenkoppi muodostunut viidestä lokerosta 
tai kotelosta; näillä on pergamenttimaiset seinät ja sisässään siemenet. Toisinaan voi
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yksi tai useampia lokeroita puuttua, harvoin on niitä enemmän kuin viisi. Ensimainittu 
seikka havaitaan melkein aina punasilla kyyhkys-omenilla; jälkimäinen taas ei ole pi
dettävä säännöllisenä ominaisuutena yhdellekään muunnokselle. Lokeroiden suuruus ja 
muoto vaihtelee hyvinkin, huolimatta siitä, minkälainen siemenkopin ulkoympärys on. 
Ne voivat olla joko väljät tai ahtaat, korkeat tai matalat, suuret tai pienet. Seinämät 
ovat useimmiten sileät ja  kiiltävät, väliin taas voivat olla hyvinkin repeytyneet ja 
rikkonaiset. Lokerot ovat aukon aisia, kuten 1, puoliaukonaisia, k. 2, tai umpinaisia, 
k. 3 osoittaa. Jälkimäinen on asianlaita melkein kaikissa hedelmissä, mitkä ovat kasvaneet 
laihassa maassa tai epäsuotuisina vuosina, kuten v. 1892, jolloin useimmat Koivunie
mellä korjatut omenat olivat umpilokeroisia.

Siemenet, joiden muoto ja  paljous suuresti vaihtelee, ovat peräkkäin pitkin 
lokeron toista seinämää. Siementen luku on rippuvainen hedelmän täydellisemmästä 
tai vaillinaisemmasta kehittymisestä. Vanhemmilla, viljellyillä lajeilla on vähemmän 
siemeniä, nekin usein vaan tyhjiä kuoria ilman kasviaihetta, toisinaan ei voi havaita 
sanottavasti alkuakaan siemeniin, kuten esim. meillä yleensä tunnetulla saksalaisella 
melooni-omenalla. Sen sijaan on Venäjän nuorilla, myöhemmin viljelykseen tulleilla 
omenalajeilla lukuisasti turpeita siemeniä. — Tavallisesti on kussakin lokerossa vaan 
2 siementä, mutta venäläisistä lajeista olemme tavanneet eräällä Borovinka-lajiin kuu
luvalla hedelmällä kokonaista 18 kappaletta täysin kehittynyttä siementä. Kotimaisilla 
siemenrunko-hedelmillä olemme tavanneet korkeintaan 15 siementä.

Siemenet ovat muodolleen pitkiä, lyhyi, leveitä, , , , enem
män tai vähemmän suippokärkisiä, puikeita, särmikkäitä. Värilleen ovat ne vaalean tai
tumman ruskeita, onpa venäläisissä omenalajeissa melkein mustiakin.

Niiden laatu voi olla hyvinkin karakteristinen muutamilla, kuten Rosenhägerillä, Sö- 
dermanlandin omenalla, Säfstaholmin omenalla, valkosellä Astrakaanilla, Antonofkalla y. m.

E ttä mainitsemamme 10 putkilojännettä muodostavat selvän rajan hedelmälihaan, 
sen havaitsee tämän erilaisesta väristä kumminkin puolin putkilojänteitä. Sisempi osa 
on väliin vaaleampaa kuin ulompi, ja jos hedelmä pääsee ylen kypsäksi saa
vat kummatkin osat eri värinsä, sisempi lopulta mätänee, ulompi liha taas pysyy täy
dellisesti tervennä. Esimerkkinä mainittakoon Södermanlandin omena ja Tsarskij ship 
ploskij, jotka useinkin näyttävät vallan terveiltä, vaan halaistua osoittautuukin sisus 
putkilojänteiden sisäpuolella aivan pahentuneeksi.

Hedelmäliha, taloudelliselta kannalta tärkein osa, tarjoaa pomoloogille usein 
erinomaisia tunnusmerkkiä. Sen laatu vaihteleekin melkoisesti maassamme erilaisine 
ilmastosuhteineen. — Eteläosassa maata eroavat Turun ja  Viipurin tienoiden lämpö- 
suhteet melkoisesti toisistaan. —- Laadulleen on hedelmäliha kovaa, tiivistä, tihkeätä tai 
pehmettä,' mureata, hieno- tai karkearakeista, mehevää, kuivaa j. n. e. Se erittäin 
korkean päivä- ja alhoisen yö-lämpömäärän aikaansaama omituinen kuulakkuus, joka 
on karakteristinen muutamille venäläisille kesäomenille, rippuu solujen n esteenimemisky vystä: 
Ainoastaan Keski-Ruotsissa tulee Valkonen Astrakaani kuulakaksi, eteläosassa maata ei se 
saa tätä ominaisuutta, ei myöskään niin hienoa makua, luultavasti syystä että ilmas
tossa vallitsee tasainen lämpömäärä.

Hedelmälihan liika kypsyys tulee näkyviin eri tavoin. Paitsi että hedelmä, 
kuten jo mainittiin, alkaa mädätä putkilojänteiden sisäpuolelta, saavat muutamat täpliä 
kuoreensa tai kuoren alle; muutamat taas kuihtuvat ja  kuivuvat, niin että kuori tulee 
kurttuiseksi, toiset vielä lahoavat j. n. e.

Lihan maulla on yhtä paljon eri vivahduksia, kuin kuoren värilläkin, mutta 
lienee perin vaikeata niitä sattuvasti selittää, syystä että niiden eroittaminen toisistaan
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suureksi osaksi rippuu enemmän tai vähemmän kehittyneestä makuaistista. Yksinker- 
taisimmasti voimme makua sanoa joko imeläksi, ,
seksi, epämääräiseksi tai mauttomaksi. Usein ovat hedelmässä eri ma’ut niin yhdistyneet, että 
se maistuu happamenimelältä, viinihäppoiselta, hienolta, ryytimäiseltä, virkistävältä y. m. s.

Ilmasto, maanlaatu ja  viljelys vaikuttavat suuresti hedelmälihan makuun ja 
oppiakseen tuntemaan sekä voidakseen oikein arvostella tätä, täytyy puun olla malli
kelpoisesti hoidettu ja  hedelmää tarkastella useampina vuosina, ennen kuin langettaa lo
pullisen arvostelunsa.

Lihan väri vaihtelee suuresti eri muunnoksilla. Se muuntelee Valkosesta 
vaalean vihreään ja kellanvihreään sekä on väliin punasta kuoren ja  putkilojänteiden 
välillä kuten punasella kesä-Calvillilla ja venäläisellä kesä-Calvillilla; väliin on liha 
punertavaa kuoren alta ja verhiökuopan kohdalla, kuten esim. punasella Astrakaanilla ja 
ruotsalaisella Rosenhägerillä. Putkilojänteiden sisäpuolella oleva liha on useinkin, kuten jo 
olemme maininneet, vaaleampaa kuin niiden ulkopuolella oleva osa. Imelät omenat 
mustuvat pikemmin leikkauksen kohdalta, kuin happamampilihaiset hedelmät. Jos he
delmäliha pysyy vihreänä, vielä hedelmän pitemmän aikaakin varastossa oltua, voi olla 
vakuutettu, että laji on luonnollinen eikä jalostettu.

Hyvin tärkeätä on, että hedelmä tulee otetuksi puusta ja pannuksi korjuuseen oi
keissa ajoin, samoin kuin tarkoituksen mukaisesti varastossa pidellyksi. Jos näissä seikoissa 
menettelee väärin, on se hedelmälle suureksi haitaksi ja  vaara on tarjona, että sitten 
tarkastaissa antaa näistä aivan väärän lausunnon. Korjuunaikaa on hyvin vaikea mää
rätä laajassa maassamme erilaisine ilmastosuhteineen. Vuosina 1887— 88 oli esim. 
Säfstaholmin omenan kypsymisajoilla eroa Helsingin ja Viipurin läheistöllä 8 ä 10 
päivää, Belij nalifin 6 päivää, Valkosen Astrakaanin samoin 6 päivää; saa otaksua että ne 
kypsyivät lounaisosassa maata vieläkin aikasemmin. Senpä vuoksi täytyy jokaisen 
joka antautuu hedelmän viljelykseen, itse tehdä huolellisia havainnoita, voidakseen asian
tuntijan varmuudella menetellä laatunsa mukaisesti kunkin hedelmän kanssa. Kypsymis- 
aika rippuu puun ijästä, — vanhemmat puut kantavat yleensä aikasemmin kypsiä he
delmiä, kuin nuoremmat, — säästä, paikasta, maanlaadusta ja  viljelytavasta. Säle- 
ja kordongipuissa kasvavat hedelmät kypsyvät aikasemmin kuin erillään kasvavissa. Mai
nittakoon seuraavat havainnot, tehdyt Viipurissa vuosina 1887— 88. — Valkonen Astra- 
kaani kypsyi 6 päivää aikasemmin kordongi-, kuin erillään kasvavassa puussa, mutta 
kesti hyvänä vaan 2 päivää, kun taas erikseen kasvaneesta puusta saatu hedelmä kesti 
6 ä 7 päivää. Säfstaholmin omena kypsyi 8 päivää aikasemmin kordongi-, kuin erikseen 
kasvavissa puissa, tai jokseenkin yksin ajoin kuin korjuu samanlaisista puista Helsingin 
tienoilla tapahtui. Säleistöhedelmät kypsyivät aikasemmin, mutta olivatkin vähemmin 
kestäviä, kuin erikseenseisovissa puussa kypsyneet hedelmät.

Hedelmät jaetaan kesä-, syys- ja  talv
Kesähedelmät, joista aikasimpia ovat esim. Valkonen Astrakaani, Orak äimä, 

Hampus, Belij nalif, Sokeri miron y. m., kypsyvät aivan täydellisesti jo puussa ja  kel- 
paavat paikalla nautittaviksi. Niiden vaalea väri ja  seikka, että ne helposti irtautuvat 
oksasta, ovat varmana takeena kypsyydestä. Myötäviksi aijotut hedelmät ovat korjat
tavat 3 ä 4 päivää ennen kuin ovat täydellisesti kypsyneet. Muutamat näistä lajeista 
eivät kestä kuljettaa, kuin dyhemmän matkan. Kesähedelmiä voi alkaa korjata etelä-
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osissa maata loppupuolella elokuuta ja jatkaa melkein syyskuun loppuun saakka. 
Kestävät lokakuun alkuun, kuitenkin kesällä vallinneen ilmalaadun mukaan.

Syyshedelmiä korjataan meillä tavallisesti syyskuun viimesinä päivinä; niitä 
täytyy säilyttää sopivalla paikalla sen aikaa, minkä kukin laji tarvitsee täydelleen 
kypsyäkseen. Eri hedelmälajeilla on erilainen kestävyys. Voidaan nauttia koko loka
kuun ajan joskus vielä marraskuun alullakin. Syyshedelmistä ovat aikasimmat Säfsta- 
holmin omena ja  venäläinen Kaneeli-omena.

T a lv ih e d e lm ä t ovat jätettävät puuhun, kunnes tulee kylmemmät ajat. Ruot
sissa katsotaan talvihedelmien tarvitsevan pari astetta kylmää täydelleen kehittyäk
seen; kuu ne sen jälkeen otetaan korjuusen ja huolellisesti hoidetaan, tulevat ne erin
omaisiksi.

Eneroth tuli siihen kokemukseen, että täten korjatut hedelmät eivät säilytyksen 
aikana näyttäneet vähääkään kuivuneilta ja  rypistyneiltä. Hän selitti syyskylmän pa
rin päivän kuluessa myöhäisen, kylmän kesän jälkeen kiiruhtavan sitä kemiallista tointa, 
jonka ennen korjuusen ottoa täytyy hedelmässä tapahtua. Kaikki hedelmät ovat korjat
tavat kuivalla ilmalla, ei koskaan varhain aamulla eikä myöhään illalla.

On vaikea sanoa, mihin osastoon lähekkäin olevista puutarhoista, — joilla on 
erilainen asema, maanlaatu, hoito t. m. s., — saadut hedelmät ovat vietävät. Kypsy- 
misaika on varmaan siinä tapauksessa erilainen, niin että toisen puutarhan hedelmää voi 
pitää myöhäisempänä kesähedelmänä, toisen taas syyshedelmänä j. n. e. —  Kuten näkyy, 
on tietomme parhaiden viljelykasviemme kehityksestä hyvinkin epävarma. Tässä 
emme kuitenkaan parempaan varmuuteen voi päästä ennen kuin maamme saa oman 
pomoloogisen puutarhansa, jossa joka puu ja hedelmä saa normaalihoidon.

Siitä, miten korjuusen otettu hedelmä säilytetään ja  pidellään, voi suuresti lip
pua sen maku ja kestävyys. Säilytyshuoneena on parhaiten käytettävä jokseenkin 
kuivaa, hajutonta kellaria tai pohjoiseen antautuvaa ja  kylmän vaikutukselta vapaata 
huonetta, jonne päivänvalo estetään pääsemästä, syystä että se muutoin liika nopeasti 
jouduttaa hedelmän kypsymistä. Lämpö ei saa noustaayli -f- 8° C. eikä juuri laskeutua 
paljon siitä alemmaksi; sitä täytyy koetella pysyttää mahdollisimman tasaisena. Hedelmä- 
huonetta tuulettaessa täytyy ottaa huomioon, että se tapahtuu sinä aikana päivästä, 
jolloin huoneessa ja  sen ulkopuolella vallitsee samat lämpösuhteet; silloin ei tietysti 
voi huoneesen laskeutua suuremmassa määrässä kosteutta. Samalla kun tarkastaa, 
ettei ilma varastohuoneessa pääse liiaksi kostumaan, saa myös pitää huolen, ettei se ole 
vallan kuivakaan, koska hedelmät siinä tapauksessa haihduttamisen kautta menettävät 
mehevyytensä, rypistyvät ja  kuivavat puolikypsinä. Hyvin tärkeätä on, ettei anna 
hedelmien litistyä ja  painua varastossa; enintäin saa niitä panna 2 ä 3 kerrosta pää- 
lekkäin hyllyillä hajuttomalle olkialustalle, kuiville lehdille tai pumpulille. Tämän 
kautta helpottuu lajittelu, johon tuon tuostaankin täytyy ryhtyä etenkin kun hedelmät 
alkavat kypsyä; silloin täytyy eroittaa pois kaikki pilkkuset hedelmät, etteivät ne 
synnyttäisi samanlaisia pilkkuja terveisinkin hedelmiin.

Puun ikä. Ruotsissa ei ole onnistuttu päästä perille, miten vanhaksi omena
puu voi siellä tulla. Vielä vähemmin on meidän verrattain nuorissa puutarhoissamme 
oltu tilaisuudessa tehdä tällaisia havainnoitu. Kaikki tutkijat ovat kumminkin yksi
mielisiä siitä, että omenapuu villissä tilassa pääsee korkeampaan ikään, kuin viljettynä. 
Syynä tähän on luultavasti villin puun hidas kasvu ja  kova puuaine; viljelty puu kas
vaa yleensä nopeammin ja sen puuaine jää tästä syystä pehmeämmäksi. E ttä muuta
milla lajeilla, kuten Valkosella Astrakaanilla y. m., on puuaine hyvin pehmyttä, ei luul
tavasti ripu ainoastaan ymppäyksestä, vaan myös näille lajeille käytetystä väkevästä
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mullasta ja  höysteestä, jotka syyt yhdessä heikontavat viljellyn puun vastustamiskykyä. 
Suurempi tai vähempi hedelmällisyys vaikuttanee osaksi sekin puun kestävyyteen. Tä
hän voi tosin huomauttaa, että Sipuli-omena- ja  Borsdorfer-puu tulevat huolimatta suu
resta hedelmällisyydestään vanhemmiksi, kuin yleensä muut viljellyt hedelmäpuut. 
Mutta tämä on selitettävissä sen kautta, että nämät puut kokoovat voimiaan aina 
20:teen ikävuoteensa, jolloin ne vasta alkavat kantaa hedelmiä. Hedelmäpuittemme 
ikä rippuu kuitenkin pääasiassa siitä hoidosta, mikä niiden osaksi tulee. — Eräällä 
tilalla lähellä Viipuria istutettiin 1830-luvulla joukko Rii’asta tilatulta omenapuita, 
jotka saivat säännöllisen, huolellisen hoidon aina vuoteen 1872, jolloin paikka sai uuden 
haltian. Sen jälkeen jäi hedelmätarha huonolle hoidolle; seuraukset näyttäytyivätkin 
muutamissa vuosissa siten, että melkein kaikki puut kuolivat eräänä talvena, jommoisia 
puut kumminkin ennen jo useampiakin olivat nähneet. Ainoastaan kaksi valko-Astra- 
kaani-puuta säilyi talven yli, mutta jätettiin yhä edelleen hoidotta niin, että muutamiin 
oksiin ilmestyi vähitellen suurempia ja  pienempiä halkeamia, jotka vuorostaan saivat 
oksat lopullisesti kuivumaan. Alussa vuotta 1880 ryhdyttiin puutarhaa uudelleen pa
nemaan kuntoon ja  niinpä tuli Astrakaanipuillekin vuoronsa. Kuivat oksat sahattiin 
pois, rungot puhdistettiin, puiden juurella kasvava ruohomatto nostettiin pois ja  sijaan 
pantiin lantaa ja  hyvää multaa. Tulos näin vähäisestä työstä oli hämmästyttävä. Jo 
seuraavana keväänä sai puu koko joukon voimakkaita versoja, hedelmät tulivat suurem
miksi ja kauniimmiksi, ja saatuaan viisi vuotta huolellista hoitoa olivat puut täpösen 
täynnä kauniita ja hyvin muodostuneita hedelmiä. Jos puut olisivat keskeymättä saa
neet yhtä huolellisen hoidon, kuin vuoteen 1872 saakka, voisivat ne kenties elää pal
jon ijäkkäämmiksi, kuin nyt kun niiden voimat tästä kärsimästään huonosta hoidosta 
luultavasti osaksi ovat murtuneet.

Monta vuotta koetteli Eneroth turhaan päästä edes osapuille tietämään mihin 
ikään omenapuu Ruotsissa voi päästä. Korkein ikä, minkä hän havaitsi erään poikki- 
hakatun omenapuun vuosilustoja lukemalla, oli 120 vuotta. Myös koetteli hän päästä 
tietämään puun ijän rungon paksuutta mittaamalla; tämä menettely osottautui kum
minkin erehdyttäväksi, koska viljeltyjen lajien kasvu rippuu suuresti heikommasta tai 
väkevämmästä maanlaädusta, mihin ne ovat istutetut. Hän havaitsi, että väkevämmässä 
maassa kasvaneen puun ympärys oli 5 cm. suurempi kuin laihemmassa maassa kasvaneen. 
Erilaisuus ympäryksen vahvuudessa tulee luonnollisesti vieläkin suuremmaksi, jos puut 
saavat keskeymättä pitemmän aikaa kasvaa edellä mainituissa olosuhteissa.

Wanhemmat puut halkeilevat usein pitkin pituuttaan, raot väljenevät vähitellen 
ja  sisempänä löytyvä puuaine joutuu ilman ja  kosteuden vaikutuksen alaiseksi, josta 
se pian alkaa lahota. Wiimeseltä on jälellä vaan ontto puu, joka kumminkin voi elää 
monta vuotta ja  kantaa runsaasti hyviä hedelmiä. Luonnollisesti on mahdotonta mää
rätä tällaisen puun ikää.

Eneroth epäilee, voiko omenapuu Ruotsissa tulla 200 vuoden vanhaksi, jota 
kumminkin yksi ja  toinen vanha hedelmänviljelijä tahtoo väittää.

Vanhin omenapuu, jonka olemme tavanneet täällä Suomessa, on eräs Viurilan 
tilalla (Halikon pitäjässä) kasvava siemenpuu, jonka varmuudella tiedetään olevan noin 
100 vuotta vanhan. Puu on ontto, mutta antaa hyviä hedelmiä.

Hedelmällisyys on hyvin erilainen eri lajeilla. Muutamat omenapuut kanta
vat hedelmiä jo puutaimistossa; muutamat vähän myöhemmin, toiset taas kuten esim. 
Belij Nalif ja  Borovinka antavat sitten vuosittain syötäviä hedelmiä. Useimmat meillä 
viljellyt lajit kantavat vaan joka toinen vuosi hedelmiä, ja  väliin jäävät vuodet katso- 
taankin kyllä tarvittavan lepoon ja  voimain kokoamiseen. Eneroth lausuu Pomologiias-
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saan mielipiteenään, että voisi saada mahdollisesti kyllä muutamille lajeille kehittymään 
säännöllisesti joka vuosi hedelmiä, jos vaan puulle antaisi runsaasti ravintoa ja  eroit- 
teleisi pois nuoria raakaleita.

Koivuniemellä olemme olleet 7:än vuoden aikana tilaisuudessa tekemään ko
keita tällaisella hedelmäin kasvattamisella yllämainitun ohjeen mukaan ja olemme 
siinä menetelleet seuraavaan tapaan. Siitä saakka kun puu oli alkanut kantaa hedel
miä, höystimme sitä vuosittain lokakuussa hyvin palaneella taimilavan lannalla; ke
väällä hedelmäin muodostumisen aikana pidimme huolta, että puu tuli perusteellisesti 
kastelluksi, jos vaan ilma oli ollut kuiva. Tuloksena kokeista on ollut, että seuraavat 
omenalajit, ovat antaneet keskinkertaisen sadon viiden viime vuoden kuluessa, siihen 
luettuna vuosi 1892, nimittäin: Talvipostofi Koivuniemenomena, Beloborodofka ja  Tsar- 
skij-schip-ploskij.

Tämä havainto ei kelpaa säännöksi, kelpaahan se kenties kumminkin vähäi
seksi lisäykseksi tämän hedelmänviljelyksen alalla niin tärkeän kysymyksen selvit
tämiseen.

Erilaisten puiden sadon runsaudesta on meillä maastamme vaan vähän koke
musta, koska emme ole olleet tilaisuudessa tekemään tällaisia havainnotta muualla, 
kuin Koivuniemellä. Mutta vaikkakin puut viime mainitussa paikassa ovat jokseenkin 
nuoret, näyttää niiden tulevaisuus hyvin lupaavalta. Mainitsemme ainoastaan muuta
mia tuloksia epäsuotuisalta vuodelta 1892. Ruotsalainen Talvipostofi (10 vuotta van
ha) antoi 65 litraa ( =  18 kappaa); Koritschnevoje (8 vuotta v.) 40 litr. ( =  8 kap
paa); Belohorodofka (8 vuoden ja  pahoin vahingoittunut) 30 litr. ( =  6 kappaa), Tsar- 
skij-schip-ploskij (8 vuoden) 30 litr. ( =  6 kappaa).

Sitäpaitse voimme mainita erittäin ilahduttavan esimerkin maastamme, mitä he
delmistä saataviin tuloihin tulee. Eräällä tilalla läntisellä Uudella maalla saatiin 1870- 
luvulla tuloja 120 mk yhdestä puusta, joka ilmoituksen mukaan oli tuskin 40 vuotta 
vanha. Luultavasti on tämänlaisia tapauksia sattunut useampiakin maassamme, vaikka 
ne eivät ole tulleet yleisemmin tunnetuiksi. Toisen esimerkin siitä, miten summattoman 
sadon yksi ainoa omenapuu voi antaa, mainitsee vielä Eneroth pomologiiassaan, missä 
hän muun muassa kertoo eräästä Strängnäsin puutarhasta, jossa 1860-luvulla löytyi 
kaksi vanhaa, hyvin hoidettua omenapuuta. Suotuisina vuosina sanoo hän kummastakin 
puusta saadun 33 ä 411/5 Hehtolitran sadon ( =  20 ä 25 tynn.).

Tosin yksi ja  toinen hedelmänviljelijä maassamme tietää kertoa, että hän on 
hedelmätarhastaan saanut niin ja  niin paljon tuloja, vaan harvoissa paikoin saa tietää, 
miten paljon kukin puu on antanut. Tämä olisi kumminkin kaikista tärkeintä saadaksi 
selville eri lajien hedelmällisyys eri osissa maata. Saadaksi yhteistyötä aikaan hedel- 
mänviljelijöidemme kesken on välttämätöntä, että kukin huomaa, mikä tärkeys hedel
mätarhan joka puuta koskevilla tarkoilla havainnoilla ja  muistiinpanoilla on, sekä että 
hedelmätarhan omistaja on yhteydessä sen pomoloogisen puutarhan kanssa, jonka, roh
keasti kyllä, toivomme aikaansaatavan lähimmässä tulevaisuudessa.

Hedelmän nimi on tarkoin huomioon otettava, sillä jos nimilappu, jonka aina 
on seurattava puun mukana taimistosta, häviää, voi tapahtua, että hyväksytyn pomo
loogisen nimen sijaan laaditaan tästä vallan eroavia uusia, ja  niin syntyy helposti pal
jon sekaannusta.

Ruotsissa on useampiakin esimerkkiä tuonlaisesta nimien vaihtumisesta, ja  Ene
roth työskenteli vuosikausia saadakseen selville eri omenalajien oikean nimen. Tah
domme alempana mainita muutamia niistä vaikeuksista, joita hänen tässä suhteessa oli 
voittaminen.
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Kun Eneroth alkoi hedelmätutkimuksensa, tapasi hän joka puutarhassa ylen
määrin »Gylling"- nimisiä omenia. Niinpä oli kesä-, syys-,
talvi-, ruusu-, puna-, harmaa-, vihreä-, valko-, kelta-, pilkku-, persikka-, unkarilaisia 
j a  kuulas-gyllinkejä. Lähemmin tarkastellessaan havaitsi hän, ettei mikään eri
tyinen ominaisuus yhdistänyt kaikkia näitä „gyllinkejä." Näytti siltä, kun olisi annettu 
tämä „ Gylling “-nimitys tahtoessa antaa hedelmälle joku toinenkin nimi tuota erikois- 
nimitystä paitse, josta ainakin sai tietää kullekin omituisen värin, suuruuden t. m. s. 
— Vähitellen muodostui tästä kollektiivinimestä ruotsalainen kansannimitys, niin 
että jokainen hedelmänviljelijä piti velvollisuutenaan viljellä puutarhassa gyllinkejä.

Eneroth sattui kerran matkustamaan yksinäisen mökin sivu, jonka edessä komea 
omenapuu aivan täynnä hedelmiä veti huomion puoleensa. Mökin emännältä kysyttiin 
jotakin puusta ja  sen rtimeä, johon tämä vastasi „se on

Eneroth katsoi viimeseltä mahdottomaksi päästä kaikista näistä »gyllingeistä" 
selville ja  hänen täytyi jättää nimien selvitys tulevaisuudelle, kunnes pomologiia saa
vuttaisi niin yleisen tunnustuksen hedelmänviljelijöiden kesken, että kukin havaitsee 
välttämättömäksi pitää puulla oikea nimensä. Enerothin mielestä oli „gylling“- nimi 
säilytettävä vaan parille lajille, nimittäin: Kesägyllingille Virgiinialainen ruusu-omena 
sekä Harmaagyllingille — Ruotsalainen Talvipostof; näitä pomoloogisia nimiä oli kansan 
hyvin vaikea muistaa. — Gylling-nimi on luultavasti jo kauvan sitten tullut Ruotsiin 
Saksasta »Gulderling"-nimisten puiden mukana tai Englannista nimellä „Gildiling“, 
joka nimi on vähitellen ruotsintunut. Norjassa ja  Tanskassa ei tunneta „gylling“- 
nimeä. »Pipping" on toinen kollektiivinimi, joka myös on Ruotsissa hyvin levinnyt. 
Sitä käytetään yleensä hyvinkin mielivaltaisesti kaikille pienille, enemmän tai vähem
män koville ja pyöreille hedelmille. Nimi on alkujaan englantilainen ja  käytetään 
sitä Englannissa siemenrunko-hedelmille, katsomatta mihin luonnolliseen ryhmään laji 
kuuluu. Sitenpä on siellä vallalla samanlainen nimien sekamelska, kuin Ruotsissakin 
1860-luvulla.

Niin sanotuita Parmäänejä näy tään vielä verrattain vähän tunnettavan Ruot
sissa ja  meillä kenties vieläkin vähemmän, mutta voihan toivoa, että ainakaan tämä 
ryhmä ei joudu edellä mainituiden sekoitusten alaiseksi, koskapa Ruotsin pomologiiaan 
on jo syntynyt tästä uusi muoto, ktso Enerothin Pom. II  siv. 116. —

R uusuom enan-nim itys on Ruotsissa tullut käytäntöön useammille lajeille, voi
m atta kuitenkaan päästä nimeksi millekään eri ryhmälle.

Enin täytyy kumminkin ihmetellä, että A strakaani-nim eäkin on käytetty vää
rin ja kulkee sillä nimellä joukko lajeja, jotka täydelleen eroavat yleisesti tunnetusta 
valko-Astrakaanisia, kuten ruusuomenat, ramhourerit, vieläpä renetitkin.

Rosenhägereiksi kutsutaan Tanskassa yleensä useampia hedelmälajeja, jotka 
selvästi eroavat Ruotsissa viljellystä Rosenhägeristä. Eroittaakseen Ruotsissa viljellyn 
lajin, on Eneroth sitä kutsunut nimellä: Ruotsalainen Rosenhäger.

Codlin-nimi on tullut vasta viime vuosina Ruotsiin ja  on sen saanut tavallaan 
syystäkin osakseen muutamat talousomenat; tällä nimellä tunnetaan Englannissa ko
konainen ryhmä, oikeastaan keiteomenia. Wibyholmassa oli koko joukko tämän lajin 
puita; ja  vaikka niitä viljeltiin lämpimällä kalkkiperustalla, eivät ne kumminkaan jalostu
neet keitehedelmiä paremmiksi.

Kun nyt olemme maininneet kaikki edellä luetellut nimivaihteet Ruotsissa, voi
simme kai hyvinkin välttää nämät vaikeudet pitämällä puun nimestä selko aina istu
tuksesta lähtien. Tätä helpoittaakseen on laadittava yksinkertainen, mutta erittäin 
tarkka kartta hedelmäpuutarhasta ja siinä annettava selvä numero ja  nimi joka puulle.

3



18

Olemme edellä lausuneet rohkean toivomuksemme vastaisesta pomoloogisesta 
puutarhasta Suomelle sekä siitä yhteistyöstä, joka tähän liittäisi maamme hedelmän
viljelijät. Tehdäksemme ajatuksemme tästä vieläkin selvemmäksi, liitämme tähän 
kaavan sellaiseen päiväkirjaan*), joka mielestämme soveltuu ja  on tarpeen tällaisessa 
yhteistyössä.

*) Päiväkirjan kaava on jätetty  Suomen puutarhayhdistykselle.
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Omena hedelmä pomoloogis -system aa tt is est i
tarkastettuna.

Kaikki ulkomaalaiset pomoloogiset käsikirjat sisältävät esityksen yleisimmin 
tunnetuista ja  käytäntöön otetuista pomoloogisista järjestelmistä; siitä syystä mekin 
tässä tahdomme Enerothin mukaan mainita tärkeimmät Dielin, Lucaksen, Dochnahlin 
ja  Hoggin luokituksista.

Diel.

Tämä Järjestelm ä" on jaettu 7 luokkaan ja  kukin luokka Lahkoihin ja  Ala
osastoihin.

I Luokka. Harjuomenia.

Hedelmillä selvät, kohenevat selänteet eli harjut, mennen silmästä koko hedelmän 
yli alas kantasyvennykseen päin, rumentamatta kuitenkaan hedelmän muotoa; suuri, 
avonainen, usein säännöttömästi muodostunut siemenkoppi.

i Lahko. T o d ellisia  Calvilleja .

1. Hedelmien ympärys pienenee keskustasta silmään päin. 2. Kuori hienon 
kuuran peittämää omenan ollessa vielä puussa; sen jonkun aikaa säilössä oltua muodostuu 
kuorelle rasvamainen hieste. 3. Hedelmät ovat , vaikkakin aina epäselvästi.
4. Liha on pehmoista, mureaa ja  hienoa sekä sen maku hyvälle tuoksahtavan mansikka- 
tai vadelmamainen.

2 Lahko. Schlotterom enia.

1. Muoto litteä, kekomainen, liereä tai suippeneva. 2. Kuori ei kuurapeitteinen 
eikä rasvainen. 3. Liha ei ole hyvälle tuoksahtavaa, vaan ainoastaan hapahkoa tai 
imelää; liha-aine rakeista, pehmeää, väliin karkeampaa.

3 Lahko. Gulderlinge.

1. Litteitä tai kekomaisia, silmän ympärys selvimmin harjuinen. 3. Liha ei 
hyvälle tuoksahtavaa, mutta kuitenkin ryytimäistä, hienoa ja  tiheäkudoksista, muistut
taen siinä renettiomenia.
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II Luokka. Ruusuomenia.

1. Kuori kehittymisaikana kuurainen, säilössä oltuaan ei rasvainen. 2. Siemen- 
koppi säännöllinen, ei suhteettoman suuri. 3. Hedelmiä hieromalla tuntee niistä hyvän 
tuoksun; säännöllisiä harjuja tai kohennuksia silmän ympärillä, usein yli koko he
delmän. 4. Liha pehmoista, mureaa, hienorakeista, varustettu hienolla ruusu-, fenkooli- 
tai anis-maulla. 5. Sailymisaika lyhyt. 6. Väri tavallisesti juovainen.

1 Lahko. Hedelmät suippeita tai soikeita. 2 Lahko. Hedelmät ymmyrkäisiä 
tai litteitä.

III Luokka. Rambouromenia.

1. Suuret hedelmät. (Suurimmat omenalajit kuuluvat tähän luokkaan). 2. He
delmän toinen puolikas melkein aina suurempi ja  korkeampi kuin toinen. 3. Silmän 
ympärys harjuinen tai kurttuinen; harjut leveitä, usein ulottuen yli koko hedelmän; 
hedelmä tulee useinkin jonkun verran epäsäännölliseksi muodoltaan sen kautta, että 
harjut kulkevat toistensa yli. 4. Aina korkeuttaan leveämmät, väliin kumminkin näen
näisesti korkeat. 5. Liha pehmyttä, karkearakeista, maku useinkin miellyttävä.

1 Lahko. Hedelmillä suuri siemenkoppi. 2 Lahko. Hedelmillä pieni siemenkoppi.

IV Luokka. Renettejä.

1. Liha hienorakeista, tiheää, kovaa, kumminkin samalla kuulakkaa. 2. Muoto 
säännöllinen, kaunis, tyypillinen omenamuoto, pyöreähkö, yhtäläisesti soukkeneva ylös- 
ja  alas-päin. 3. Kuori ruostepilkkuinen tai ruostepeitteinen; ainoastaan toisinaan rasva- 
seita tuntuva. 4. Maku aromaattinen, happamen imelä, virkistävä (niin sanottu renetti- 
maku). 5. Muutamat lajit kuivuvat ja  rypistyvät pian ja  ovat siitä syystä jätettävät 
puuhun niin kauaksi aikaa, kuin mahdollista. 6. Imelät, mutta samalla ryytimäiset 
omenalajit kuuluvat renetteihin ainoastaan jos niillä on tässä mainittu muoto, ruosteinen 
kuori, hieno, tiivis liha, (hieno, tihkeä, lohastessa kova liha antaa myös hedelmille, jotka 
eivät muodosta mitään erityistä luokkaa, paikan renettien joukossa, kuten esim. taval
lisille pippingeille).

i Lahko. Yksivärisiä Renettejä.

1. Hedelmät pohjavärUliset,vaihetellen vihreistä kauniin kullanvärisiin; päivän- 
paisteessa kasvaneilla on heikko punahohto; kuorella ruostejuovia useammin kuin ruoste- 
peite.

2 Lahko. Punasia Renettejä.

Vivahtavat hyvin edellisen lahkon hedelmiin, mutta päivänpuoli kirkkaan pu- 
nanen, ruosteeton.

3 Lahko. Harm aita Renettejä.

Pohjaväri vaihettelee vihreästä rumaan, sameasti tumman keltaiseen. Hedelmän 
pinta suurimmaksi osaksi ruostepeitteinen; päivänpuoli on usein likaisen, ruskeahkon tai 
samean punanen.
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4 Lahko. Kulta Renettejä.

Päivänpuoli kauniisti karmosiinipunalieskainen tai juovainen. Pohjaväri tulee 
hedelmän jonkun aikaa säilössä oltua kauniisti helakankeltaseksi; koko hedelmä tai osa 
siitä peittynyt vähemmin selvillä ruostehiuteilla, jotka välistä levenevät laajemmaksi 
ruostepeitteeksi.

V Luokka. Streiflinge eli Juovikkaita.

1. Suurempi tai pienempi osa pintaa on melkein aina lyhempien punasten juovien 
peittämä. Nämät voivat toisinaan yhtyä, mutta varjopuolella esiytyvät ne aina erillään. 
2. Siemenkoppi on säännöllinen. 3. Maku imelä, hapahko tai viinihappoinen, ei koskaan
samanlainen kuin ruusuomenilla. 4. Hedelmät eivät kuihdu, elleivät ne vaan ole en
nen aikojaan otetut alas tai ehtineet liiaksi kypsyä. 5. Enimmäkseen taloushedelmiä.

i Lahko. Litteitä.

1. Pyöristyvät jokseenkin yhtäläisesti sekä silmän että kantakuopan puolelle. 
2. Leveydelleen litistyneitä. Leveys on ainakin 13 mm. ( =  ‘/a tuumaa) korkeutta 
suurempi.

2 Lahko. S u ip p o ja.

Nämätkin ovat korkeuttaan leveämpiä, keskuksesta silmään päin kekomaisesti 
ta i pyramiidin tapaan soukkenevia, jonka kautta ylempi ja  alempi osa hedelmää saavat 
aivan erilaisen muodon.

3 Lahko. Puikeita tai Soikeita.

Korkeus ja  leveys jokseenkin yhtäläinen; soukkenevat silmään alhaalta asti tai 
sitte kumpaankin päähän yhtäläisesti.

4 Lahko. Pyöreitä.

Soukkenevat aivan yhtäläisesti kumpaankin päähän. Leveyden ja  korkeuden 
välillä eroitus enintäin 6,s mm. (*/« tuumaa); sivulta katsoen näyttävät ne vallan 
ymmyrkäisiltä.

VI Luokka. Suippo^omenia.

1. Siemenkoppi säännöllinen. 2. Kuori kuuraton. 3. Joko yksivärisiä tai päivän 
puolelta lieskaisia; eivät koskaan juovikkaita. 4. Hedelmät suippenevat silmään päin. 
Maku imelä, viinihappoinen tai hapan; eivät hevillä kuihdu.

i Lahko. Soikeita, Puikeita tai Kekom aisia.

Samat tunnusmerkit kuin juovikkaiden 3:11a lahkolla.

2 Lahko. Su ip p o ja.

Samat ominaisuudet kuin juovikkaiden 2:11a lahkolla.
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VII Luokka. Litteä^omenia.

1. Leveys korkeutta suurempi. 2. Hedelmät, jotka eivät koskaan ole juovaisia, 
näyttävät joko yksivärisiltä tai päivän puolelta lieskaisilta. 3. Siemenkoppi epäsäännöl
linen. 4. Kuori ei tunnu koskaan rasvaiselta. 5. Eivät juuri hevillä kuihdu. 6. Maku 
imelä tai hapan.

i Lahko. Litteitä.

Leveys aina 13 mm. ( =  V2 tuumaa) korkeutta suurempi.

2 Lahko. Ym m yrkäisiä.

Leveys harvoin 6,5 mm. ( =  V* tuumaa) korkeutta suurempi.

«Olemme jokseenkin täydellisesti tehneet selkoa tästä järjestelmästä, koska useat 
suuret saksalaiset pomoloogiset teokset ovat kokoonpannut näiden määritelmien mukaan. 
Sille, jolla kiinittää huomionsa johdonmukaisuuteen ja  , selvennee jo ensi
silmäyksellä, että edellinen ei ollenkaan vastaa niitä vaatimuksia, joita täytyy asettaa 
kaikkialla käyttökelpoiselle järjestelmälle. Luultavasti paremman puutteensa ja  tekijän 
tunnetun nimen vuoksi lienee se näin kauvan katsottu kelpaavan seurattavaksi, muuta 
syytä ei voine siihen löytää.

Useat saksalaiset ovat ottaneet tämän n. s. „ toisin sanoen muun
noksien luonnollisen sukulaisuuden mukaan tehdyn järjestelmän, perusteeksi uusille suunni
telmilleen. Viimesimmäksi on tämänlaisen työn suorittanut pomologiian alalla hyvin 
ansiokas E. Lucas. Tulisi liian laveaksi tässä tehdä pikkuseikkoihin saakka selkoa 
hänen järjestelmästään. Luettelemme vaan hänen luokkansa ja  lahkonsa."

Lucas.

Luokka I.

---------- II.
---------- III.
--------- IV.

V.
--------- VI.
--------- VII.

----------V i l i .
--------- IX.

-------X.

Cavilleja. Lahkoja: 1 pohjavärillisiä; 2 peitevärillisiä; 3 juovaisia.
Alalahkoja: a) avosilmäisiä. b) umpisilmäisiä. 

Schlotterom enia. Samat lahkot ja  alalahkot.
Gulderlinge. Sanoin Simoin
R uusuom enia. Simoin Simoin
Kyyhkysom enia.
P u n ta (n a u la -)  omenia eli R am bou rsia. Samat lahkot ja  alalahkot. 
Ram bour-Renettejä. Lahkoja: 1 kaljukuorisia; 2 karheakuorisia.

Alalahkoja: a) avosilmäisiä; b) umpisilmäisiä. 
Yksivärisiä Renettejä eli Vaksi-Renettejä. Samat lahkot ja  alalahkot. 
Borsdorfer-Renettejä. Lahkoja: 1 pohjavärillisiä; 2  peitevärillisiä;

t juovaisia.
Alalahkot: samat kuin edellisissä luokissa.

Punasia Renettejä. Lahkoja: 1 peitevärillisiä; 2  juovaisia.
Alalahkot: samat k. ed.

a
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----------XII.
--------- XIII.

----------XIV.
--------- XV.

------- XI. Harm aita Renettejä eli N ahkaom enia. Lahkot ja  alalahkot samat kuin
IX  y. m. luokissa.

Kulta-Renettejä. Lahkot ja  alalahkot k. ed.
Streiflinge tai Juovikkaita. Lahkoja: 1 pyöreähköjä; suippoja; 3 harjuisia.

A la la h k o ja  samanlais. k. ed. 
Suipp o -o m en ia. Lahkot ja  alalahkot samani, k. X:ssä luokassa. 
Litteä-om enia. Sanoin S:moin

„Että tämä järjestelmä ei tunnu täysin tyydyttävältä, olemme jo edellä mainin
neet. Koska silmän tai toisin sanoen verhiönliuskojen keskinäinen asema rippuu eri
laisista ulkonaisista ominaisuuksista, ja  koska hedelmästä enintäin voi sanoa, että sillä 
täysinkehittyneenä tavallisesti on avonainen verhiökuoppa tai avonainen silmä, lienee 
kyliinkin selvää, että tämäntapainen tunnusmerkki on liian epämääräinen, soveltuakseen 
jaoitusperusteeksi jollekin järjestelmälle".

«Muodostaessaan „ keinotekoisen“ järjestelmänsä on Lucas, kuten Hogg y. m. ot
tanut perusteeksi luokkien jaoitukselle kypsymi, mutta sen ohella kiinittänyt huo
mionsa hedelmän muotoonkin. Hän on muodostanut kaksitoista luokkaa:

Luokkien

1. Litteitä. Kesäom enia.
2. Pyöreitä. 9 9

3- S u ip p o ja. 9 9

4- Pitkulaisia. 9 9

5- Litteitä. Syysom enia.
6 . Pyöreitä. 9 9

7- S u ip p o ja. 9 9

8 . Pitkulaisia. 9 9

9- Litteitä. Talviom enia.
I O . Pyöreitä. 9 9

n. Su ipp o ja. 9 9

12. Pitkulaisia. 9 9

Hi ovat määrätyt värin ja  laadun mukaan ,alalahkotu taas
verhiökuopan rakennuksen mukaan, rippuen siitä, onko se suljettu vai . —

Mahdollisesti voi kumpaakin järjestelmää yhteen sovittamalla päästä selville eri muun
noksien «paikasta järjestelmässä". Tässä esitämme ne vaan historiallisina lisäyksinä 
järjestelmille.

Doehnahl

on antanut järjestelmänsä osastoille latinalaiset nimet. Hän jakaa kaikki omenalajit 
l:o Jaksoihin. 2:o Luokkiin. 3:o Lahkoihin. 4:o Hyhmiin. Pääpiirteissään on hänen 
järjestelmänsä seuraava:
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I Jakso. P le u ro id e a .  Harjuisia hedelmiä.
I  Luokka. M a la  C y d o n a r i a .  Cydonian-muotoisia omenia.

I  Lahko: C a lv i l la .  C a lv i l le ja .
1 Ryhmä: Fructus r u b r i :  punasia.
2 „ Fructus b ic o lo r e s :  keltasia, hyvin punajuovaisia tai pu-

nalieskaisia.
8 „ Fructus lu te i :  kokonaan keltasia.

2 Lahko: P s e u d o -C a lv i l la .  Bastardi-Calvillejä. Ryhmät samat kuin edel
lisessä lahkossa.

II Luokka. M a la  P y r a r ia .  Päärynänmuotoisia hedelmiä.
1 Lahko: T r e m a r i a ,  siemenet irtonaisia.

1 Ryhmä: Fructus u n ic o lo r e s .
2 „ „ b ic o lo r e s .

2 Lahko: R a m b u r a .  R a m b o u r -o m e n i a .
1 Ryhmä: Capsulis a m p l is .

2 „„ a n g u s t is .

II Jakso. S p h ce roid e a . Pallomaisia omenia.
III Luokka. M a la  M e s p i la r ia .  Mespilin-muotoisia hedelmiä.

1 Lahko: A p i a n a .  A p i -  eli R u u s u - o m e n i a .
1 Ryhmä: Fructus oblongi.
2 „ „ sphcerici.

2 Lahko: R e in e tta .  R e n e tte jä .
1 Ryhmä: Fructus u n ic o lo r e s .

2 „„ r u b r i .
3 „ „ ra v i.  (ruosteisia).
4 „ „ a u r e i .

IV Luokka. M a la  m a la r ia .  Puhtaasti omenanmuotoisia.
1 Lahko: S t r i o la .  J u o v a i s i a .

1 Ryhmä: Fructus d e p re s s i.  (litteitä).
2 „ „ a c u m i n a t i .  (suippoja).
3 „ „ o b lo n g i .
4  „ „ sphcerici.

2 Lahko: C o n t u b e r n a l i a .  Talousomenia.
1 Ryhmä: Fructus a c u m i n a t i .

2 „„ d e p r e s s i.

„Emme tässä mainitse tunnusmerkkiä eri jaksoille ja luokille. Ne, jotka halu
avat tietoa näistä seikoista, hankkinevat itselleen nämät systemaatillis-pomoloogiset teokset. “

Hogg.

Tätä järjestelmää pidetään yksinkertaisempana, selvempänä, käytännöllisempänä:

I K e s ä o m e n ia .  Kypsyvät puussa tai paikalla alasotettua, kestävät vaan lokakuun alkuun. 
A. Pyöreitä, pyöreähköjä tai litistyneitä.

4
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1. Vaaleita: joko yksivärisiä tahi hyvin heikosti punertavia.

Esim. V a lk o n e n  K e s ä -C a lv i l l i .
E a r ly  H a rv e s t .

2. Juovaisia. Vaalea tai värillinen pohja kokonaan tai osaksi juovainen.
Esim. C h a r la m o v v s k y .

3. Punasia. Joko kokonaan punasia tai hyvin punalieskaisia päivän puolelta:
Esim. P u n a n e n  K e s ä -C a lv i l l i .

P u n a - A s t r a k a a n i .

B. Soikeita, pitkänpyöreitä, kekomaisia tai puikeita.
1. Vaaleita.

Esim. K e s w ic k  C o d l in .
V a lk o -A s t r a k a a n i .

2. Juovaisia.
Esim. M a r g a r e e tta -o m e n a *

3. Punasia.
Esim. H o l l o w  C ore.

II.  S y y s o m e n i a .  Kypsyvät nautittaviksi korjuunajasta jouluun saakka. 
A. Pyöreitä j. n. e. (k:tso kesäomenien jaottelua).

1. Vaaleita.
Esim. F r a n k l in i n  K u l t a - P i p p i n .

D o v vto n in  „
B r e e d o n in  „

2. Juovaisia.
Esim. G r a v e n s t e in e r .

C h e s te r  P ä r m ä ä n i .

3. Punasia.
Esim. Bo rsd o rf f e r.

P u n a n e n  S y y s -C a lv i l l i .  
H a w t h o r n d e n .

4. Ruosteisia.
Esim. C o r n is h  A r o m a t ic .

B. Soikeita i. n. e.
1. Vaaleita.

Esim. T r a n s p a r e n t  C o d l in .

2. Juovaisia.
Esim. A le k s a n te r i .

K e s ä -P a r m ä ä n i .

3. Punasia.
Esim. P ig e o n .

4. Ruosteisia.
Esim. B o w y e r in  R u s s e t.

T a l v i o m e n i a .  Nautittavat talvella (joulun jälkeen) ja  keväällä.
A. Pyöreitä j. n. e.

1. Vaaleita.

III.
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2. Juovaisia.

3. Punasia.

4. Ruosteisia.

B. Soikeita j. n. e.

Esim. V a lk o n e n  T a lv i -C a lv if l i .
G o ld e n  P i p p i n .
K e lta n e n  N e w t o n - P i p p i n .

Esim. P u n a n e n  T a lv i - C a lv i l l i .
K u l ta -R e n e tt i .
R i b s t o n - P ip p in .

Esim. B r o d d ic k in  N o n p a r e i l .
C o u r t  p e n d u  p la t  ( =  K ö n i g l ic h e r  K u r z s t i e l ) .  
N e w t o n - P i p p i n .
R e n e tte  b la n c h e  d ’ E s p a g n e .

Esim. R e ine tte  gr is e .
S y k h o u s e  R u sse t.

Samat alaosastot.

„Huomautamme tästä järjestelmästä, että se soveltuu seurattavaksi vaan niissä 
maissa, joiden ilmastosuhteet ovat niin yhtäläiset, että hedelmätkin kypsyvät yksin ajoin; 
ja  että suurempi tai pienempi eroavaisuus värissä tai muodossa on hyvinkin ehdolli
nen jaoitusperuste. Kaikki rippuu vaan siitä, että harjoituksen kautta ja  jatkamalla 
havaintojaan oppii käsittämään hedelmän Jormaa/*-muodon. Kun kerta on niin pitkälle 
päässyt, on luokittelu tämän järjestelmän mukaan epäilemättä hyvinkin helppoa."

Sittenkun Enerothin Pomologiia, jossa yllämainitut järjestelmät sisältyvät, ilmes
tyi, ovat pomoloogit yhä rakennelleet uusia järjestelmiä, pääsemättä kumminkaan mihin
kään mainittavampiin tuloksiin. Etenkin on englantilainen Robert Hogg jo kauvemman 
aikaa ollut tunnettu tällä alalla. Häneltä ilmestyi v:na 1851 pomolooginen teos, ni
meltä British Pomology, jossa hän yksinkertaisesti ja  selvästi selittää 942 omenalajia, 
liittäen niihin omatekoiset kuvansakin. Sitäpaitse löytyy siinä edellä mainittu järjes
telmäkin, minkä Eneroth piti parhaimpana kaikista sen aikaisista. Hogg itse ei pitä
nyt sitä kumminkaan tarkoituksenmukaisena, koskapahan hän v. 1875 laati uuden jä r
jestelmän, perustuen siinä seuraaviin tunnusmerkkeihin: 1. heteiden asemaan verhiökuo- 
passa; 2. verhiökuopan suppilomaiseen tahi torvimaiseen muotoon; 3. avonaiseen tai sul
jettuun siemenkoppiin; 4. avonaiseen tai suljettuun silmään.

Näiden tunnusmerkkien mukaan on Hogg laatinut 24 osastoa, jotka hän jakaa 
alaosastoihin useammilla perusteilla, niinpä esim. tarkastamalla hedelmän muotoa: a) 
pyöreitä, pyöreähköjä ja  litteitä, h) keilamaisia, pitkiä tahi tahi verhiökuoppaa,
joka voi olla: a) lyhyt h) pitkä. Koko järjestelmä on jaettu 48 luokkaan ja  kukin 
luokka 2 lahkoon; siis kaikkiaan 96 alaosastoon.
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Vaikkakin nämät miehet eivät kallista aikaansa uhraamalla ole sittenkään pääs

seet järjestelmien laadinnassa päämääräänsä, ovat he kumminkin jättäneet jälkeensä 
tämän kysymyksen selvittämiselle hyvinkin arvokkaan esikoistyön, joka on suuriarvoi- 
nen kaikille pomoloogisen työn harrastajille.

Lopuksi mainitkaamme vielä T:ri Regelin järjestelmä venäläisille omenalajeille; 
hän panee painon seuraaville tunnusmerkeille: enemmän tahi vähemmän avonaiselle 
menkopille ja eroavaisuuksille lihan maussa. Näihin perustuen on hän laatinut luokkia, 
lahkoja ja  alalahkoja.

Regel on, kuten Dielkin, jakanut hedelmät sellaisiin ryhmiin, että jossakin mää
rin yhtäläisillä ulkonaisilla ja  sisäisillä ominaisuuksilla varustetut lajit liittyvät yhteen. 
Näitä hedelmälajia, joita viljellään Keski-Wenäjällä, on jo osaksi meilläkin otettu vilje
lykokeiden alaisiksi; luultavasti tulevat useammatkin hedelmänviljelyksen lisäytyessä 
vielä löytämään tiensä puutarhoihimme.

Tahdomme senvuoksi alempana tehdä selkoa T;ri Regelin ryhmityksestä.

Calvilli. Hedelmä keskikokoinen, harvoin suurempi, varustettu useammilla kor
keilla harjuilla, jotka väliin voivat olla korkeuttaan leveämpiä, mutta soukkenevat aina 
enemmän silmän, kuin kantakuopan puolelle. Kuori sileä, pehmeä, hedelmän puussa 
ollessa »kuurainen,“ kypsymisaikana öljyinen, voi olla yksivärinen, mutta useammin 
lieskainen tai kauniin punasen värin peitossa. Liha hienoa, kuulakkaa, varustettu 
aina enemmän tai vähemmän ryytimäisellä maulla; punertavaa kuoren alta ja  putkilo- 
jänteiden ympärillä.

Esim. Ruotsalainen Rosenhäger, Punanen Kesä-Calvilli (venäl. laji). — Puna- 
nen Kesä-Calvilli, Titofka y. m.

Tässä ryhmässä vaihtelee huomattavasti hedelmän muodot, mutta ovat kummin
kin helposti tunnettavat yhteisistä karaktääripiirteistään.

Kaikki tähän ryhmään kuuluvat lajit ovat hieman arkoja kylmälle, jonka vuoksi 
niitä voi viljellä vaan eteläosissa maatamme, ja  sielläkin vaan suotuisissa oloissa.

Kyyhkysomenat (Pigeons). Hedelmä pieni tai keskikokoinen, pitkulainen tahi 
pyöreähkö, kekomainen, liereä, tavallisesti ilman harjukohennuksia. Kuori kalju, kiil
tävä, hedelmän puussa ollessa „kuurainen“, harvoin yksivärinen, päivänpuolella aina 
selvemmin tahi epäselvemmin punasia värivivahduksia. Liha tihkeätä, hienorakeista, 
mehevää, imelää tahi hapahkoa ryytimäisellä maulla. Esim. Malinofka.

Rambour eli puntaomena. Hedelmä tavallisesti hyvin suuri, korkeampi- tahi 
matalampi-harjuinen ja  siitä syystä epätasainen; toinen kylki korkeampi, soukkenee sil
män puolelle, harvoin litteä. Kuori kalju, kiiltävä, harvoin ruostejuovainen, yksivärinen, 
toisinaan päivänpuolella enemmin tai vähemmin punanen. Liha karkearakeista tavalli
sesti hapanta, väliin imelää, hyvin harvoin ryytimäistä maulleen.

Soveltuu yleensä taloudessa käytettäväksi. Hienoimpana lajina tässä ryhmässä 
pidetään Aportia, joka saa suotuisissa oloissa viljeltynä ryytimäisen maun.

Schlotter-omena. (Skaller-omena). Hedelmä keskikokoa, usein suurempikin, har
voin pienempi, harjuinen, vaihtelee korkeudelleen ja  leveydelleen: väliin pitkulaisena, 
väliin taas litteänä. Kuori sileä, kiiltävä, harvoin öljyinen, välistä päivänpuolelta kau-
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nisvärinen, useimmiten kuitenkin yltäyleensä pohjavärillinen. Liha hapanta, väliin raa
kaa, supistavaa jälkimaulleen; muutamat lajit tulevat Juralakoiksi ja  saavat silloin hienon 
viinihappoisen maun. Enimmäkseen taloushedelmiä.

Suippo-omena. Keskikokoisia hedelmiä, toisinaan suuria, kekomaisia, souketen 
enemmän tai vähemmän silmään päin. Kuori kalju, kiiltävä, yksivärinen. Jos punasta 
väriä on, peittää se vaan vähäisen osan hedelmää päivänpuolelta, harvoin sen puolen 
kokonaan. Liha tavallisesti kuohkeata, harvoin tiivistä; maku imelä, hapan tai hyvin 
hapan; väliin ryytimäinen.

Litteä-omena. Hedelmä keskikokoa, litteä, harjut tuskin huomattavia tai 
puuttuvat kokonaan, harvoin pyöreähkö tahi soukkeneva joko silmän tai kantakuopan 
puolelle. Kuori kalju, kiiltävä, hedelmän puussa ollessa „ kuurainen “, väliin varustettu 
hienoilla ruostejuovilla. Liha tihkeätä tai mureata, imelää tai hapahkoa, harvoin ryy- 
timakuista. Kuohkeampi- tahi kuivempilihaisilla lajeilla usein jonkunmoinen viinihap- 
poinen maku, samantapainen kuin reneteillä.

Juovikas-omena. Hedelmä vaihtelee suuresti suurudelleen ja muodolleen; tässä 
ryhmässä ovat huomattavimmat ominaisuudet värissä. Kuori kiiltävä, usein kuura- 
peitteinenkin ja  kypsyessä öljyinen, harvoin karhea. Päivänpuoli ohuen, punasen värin 
peitossa, jonka yli kulkee joukko leveämpiä tai kapeampia juovia, välistä näkyen suo
rastaan pohjavärillä. Liha kuohkeata, hienorakeista tahi kuulakkaa, tulee usein jau
hoiseksi; maku imelä tahi hapan. Ainoastaan hienolihaisilla lajeilla on sen ohella ryy
timäinen maku, sekä toisinaan kuorenalus punertavaa.

Renetit. Hedelmä keskikokoinen tai suurempi, heikkoharjuinen. Muodolleen 
litteä tahi pyöreähkö, soukkenee silmään päin. Kuori, harvoin kalju, on tavallisesti 
hienojen ruostepilkkujen tai juovien peittämä, jotka usein muodostavat hienon verkon 
koko hedelmän pinnalle. Päivän puolelta voi hedelmän väri vivahtaa heikosti kullan- 
punaselle tai kullankeltaselle, kuten esim. Kulta-Renetillä, jota viljellään Ruotsissa; 
väliin voi se olla kellan vihreä, joskus samalla punalieskainen; väliin taas päivänpuolelta 
kokonaan himmeän punasen värin peitossa, kuten esim. Punasella Renetillä. Liha kim
moista, hienoa, tihkeää, mureaa, yleensä viininimelää, näille lajeille omituisella, miellyt
tävällä ryyti-aroomilla, n. s. renetti-ma’ulla varustettua.

Vaikkakaan tämän ryhmän hedelmät eivät meidän pohjoisessa maassamme voi 
yleisemmin levitä, olemme kumminkin tässä tahtoneet, tosin vaan lyhemmittäin, kertoa 
Renettien karakteristisimmat ominaisuudet. Niille, jotka haluaisivat koetteeksi viljellä 
tätä hedelmälajia, tahdomme huomauttaa, että muutamat Ruotsissa viljellyt Renetit 
luultavasti meidänkin maamme eteläosissa voisivat täydelleen kehittyä ja  kypsyä, — 
kumminkin ainoastaan säle- ja  kordongipuissa.

Borsdorffer. Hedelmä pieni, ei tule koskaan keskikokoiseksi, litteä, toisinaan 
suippenee hiukan silmän puolelle; tavallisesti pyöreä ja  harjuton; tahi jos harjukohen- 
nuksia välistä on ovat ne tuskin huomattavia. Kuori kiiltävä, sileä, tavallisesti pieniä 
ruostepilkkuja silmän ympärillä, samoin joku käsnämäinen kohennus. Päivänpuolella 
enemmän tai vähemmän tummanpunasta väriä. Liha hienoa, tihkeää ja  mureaa, kim
moista, maulleen Borsdorfferille omituista, imelää ja  ryytimäistä. Esim. Pyöreä Bors
dorffer.
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Valkonen Astrakaani.
Kuva 1.

Kirjallisuus ja  synonyymit: Hvit Astrakan. Enerothin Poni. II, s. 1. — Hvit
klar Astrakan. Lundströmin Trädgärdsb. s. 191. —  Weisser Astrakan. Illustr. Handb. 
der Obstk. I  N:o 28. —  Weisser Astrakan. W. Lauchen Pom. s. 244. — Weisser 
Astrakan. Regelin Pom. I, s. 441. —  Hvit Astrakan. H. C. Bredstedin Dansk Pom. 
II, s. 15. — Pomme d’astracan. Haand-Protecol over Frugttrsee-Sorterne, som befin- 
des i den Kongelige Frugttrsee-Planteskole ved Odense 1795. — Glacee d’ete. Nicolas 
de Bonnefond, Le jardinier francais 1653 s. 107. — Astracanischer Sommerapfel, 
Moscoviter Apfel, Russischer Eisapfel, Zikadapfel, Transparente, Pomme gelee, Pomme 
blanche glacee. Diel, 1804 YI, s. 77. — Whit,e Astracan. Glace de Zelande. Lindley, 
A guide to tbe archard and kitchen garden, 1831, N:o 11, s. 7. — R. Hogg, The 
fruit. manual, 1884, s. 238. — Downing, The fruits and fruittrees of Amerika, 1886. 
s. 401, — Astracan blanche. M. Mas, Le verger N:o 4. — Andre Leroy, Dictionnair 
de pomologi N:o 19.

Meillä ei Astrakaanin viljelys ole vielä niin vanha, että laji olisi ehtinyt saada 
jonkunlaisia lisänimiä. Ruotsissa sitä vastoin on niitä syntynyt koko joukko, jotka 
ovat joutuneet kauppapuutarhurien listoihin ja voivat senkautta saada aikaan suurta 
sekaannusta Suomenkin hedelmätarhoissa, niinkauvan kuin tilaamme puita niinhyvin 
Ruotsista kuin Saksastakin. Enerothin mukaan esiytyy laji n. s. „pomoloogienkin“ 
kesken eri nimillä. Ruotsissa on „ Astrakaani“-nimeä käytetty, väärin kyllä, useillekin 
eri omenalajeille.

Selitys.

Hedelmä yleensä keskikokoa pienempi, tulee nuoremmissa puissa keskikokoi
seksi ja  välistä suuremmaksikin.

Muoto kekomainen, enemmän tai vähemmän soukkeneva silmään päin, harjui- 
nen, usein joku harjuista leveämpi ja  ulkonevampi, kuin toiset. Ympärys epätasainen, 
väliin kutistunut ja heikkoharjuinen.

Silmä pitkien, soukkien verhiönliuskojen sulkema, matalassa syvennyksessä.
Kanta lyhyt, kuopassa oleva osa usein mehevä, kuoppa laajan, vaalean ruoste- 

ruusukkeen ympäröimä.
Pinta hieno, kalju, rasvaiselta tuntuva, kuura- tahi kastepeitteinen, arka, saa 

kylminä ja kosteina kesinä helposti sadetäpliä. Kuori jokseenkin paksu.
Väri vihreänvalkonen, hyvin suotuisissa oloissa valkosenvihreä, tiheässä esiyty- 

vät pilkut jäävät jälelle vielä hedelmän muututtua kuulakaksi, päivänpuolella hedelmää 
toisinaan hienoja ruusujuovia, jotka kumminkin puuttuvat varjossa tai pilvisinä kesinä 
kehittyneiltä hedelmiltä.

Siemenkoppi leveä, sipulimainen, suurissa lokeroissa 8— 10 suurta, latteata 
mutta paksua, täyteläistä siementä.
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Liha vaikosta, pehmyttä, erittäin mehevää. Maku miedon viinihappoista. He
delmä usein paikoittain, väliin kokonaankin kuulakka. Haju jokseenkin väkevä ja 
erittäin miellyttävä. On hyvä ja hieno pöytähedelmä, joka kypsyy aikasintain alussa, 
tavallisesti keskipalkoilla syyskuuta. Jos hedelmä on jo puussa kuulakka, muuttuu se 
pian jauhoiseksi ja kestää sen jälkeen vaan muutamia päiviä; ellei se ole kuulakka, 
pysyy se pari viikkoa hyvänä.

Puun kasvutapa. Latva on epäsäännöllinen, leveä. Lehdet puikeat, eivät 
juuri suuret. Yuosiversot paksut, punervan kastanjaruskeat. Vanhempien puiden runko 
on toisinaan käyrä. Tavattoman kestävä. Kantaa vuosittain jonkun verran hedelmiä, 
joka toinen vuosi erittäin runsaasti. Viihtyy kaikenlaatuisessa maassa. Sälepuissa tulee 
hedelmä suureksi ja  erittäin kauniiksi sekä melkein aina kuulakaksi.

Historiikki ja leveneminen. Eneroth arveli lajin olevan kotoisin Venäjältä, 
mutta kuten useat muutkin pomoloogit ei hänkään pitänyt sitä puhtaasti venäläisenä. 
Vanha ei hedelmä nähtävästi ole; painetuissa lähteissä mainitsee sen ensimäisenä Ber- 
gius v. 1780 sekä Christ ja Diel lopulla 1700-lukua. Laji ei ole yhtäpitävä Belij 
Nalifin kanssa, johon päätökseen Regel alussa tuli. Hän yhdistää Astrakaanin Moskauer 
Nalivian kanssa (vrt. Oberdich et Lucas Illustr. Handbuch I, N:o 81), joka on talvihedelmä 
ja aivan toisenmuotoinen. Eneroth luuli kauvan Astrakaania samaksi kuin Rischkaja 
Skwosnina, joka kumminkin useissa suhteissa eroaa edellisestä, etenkin suuressa arkuu
dessaan; Pietarin läheistössä paleltui se pilalle vuosina 1861— 62, vaikkakin oli istu
tettu kuivaan, pehmeään maahan. Sitävastoin on Valkonen Astrakaani kestävimpiä la
jeja pohjolassa.

Regel puhuu pomologiiassaan siv. 141 tästä omenalajista, jota hän on tutkinut 
Enerothilta saamanaan ymppinä. Siinä hän peruuttaa arvelunsa tämän identisyydestä 
Belij Nalifin kanssa, sekä selittää mahdottomaksi päättää mitään varmuudella asiasta, 
ennenkuin on ollut tilaisuudessa viljellä sekä kotimaisia lajeja että Ruotsista tuotua 
vaikosta Astrakaania, jonka hän arvelee erityiseksi muodoksi Skwosnoj Nalifia. Aino
astaan siinä tapauksessa, että kummatkin ovat saaneet kasvaa vierekkäin yhtäläisessä 
maanlaadussa ja  saman hoidon alaisina, voi päättää, ovatko ne identtiset, itsenäisiä tahi 
ainoastaan saman lajin eri muotoja.

Matkoillaan ja  tutkimuksillaan omassa maassa sekä ryhdyttyään ulkomaalaisten 
pomoloogien kanssa laajaan kirjevaihtoon tämän hedelmän alkuperästä, tuli Eneroth 
vihdoinkin siihen johtopäätökseen, että kaikki olivat yhtä mieltä hänen kanssaan lajin 
olevan syntyperäisin venäläisen. Saksasta se ei voi olla kotoisin, sillä siellä se tuli 
vasta myöhemmin tunnetuksi ja  esiksi pohjoisosassa maata, josta voi päättää hedelmän 
tulleen pohjoisesta päin. Eräässä tilaisuudessa arveli Eneroth, että hedelmän syntype
rään viittaisi parhaiten sen etelävenäläinen nimi. Tuskinpa olisi kumminkaan luultavaa 
että 1700-luvulla, jolloin Euroopassa ja  etenkin Venäjän harvaanasutuilla tienoilla oli 
niin perin huonoja kulkuneuvoja, olisi voitu saada ymppioksia niin kaukaisesta paikasta 
kuin etelävenäläisestä Astrakaanista. Mielestämme ei tämä olekaan ollut mahdollista; 
olemme ajatelleet asiaa seuraavalla tavoin:

Kaarle XH:n jouduttua tappiolle Venäjällä, hajautui tänne kaikkialle joukko 
ruotsalaisia sotavankeja, nähtävästi myös eteläosaan maata, jossa muutamat joutuivat 
Astrakaaniinkin. Useat jäivät vankeuteen pitkiksi ajoiksi, ja  voihan ajatella, että van
git viettäessään vuosikausia täällä etelässä eivät voineet välinpitämättöminä katsella 
kaikkia niitä rikkaan kasviston tuotteita, joita rehevä luonto täällä synnytti ja  joita he 
pohjanasukkaina luonnollisesti pitivät suuressa arvossa. Mikäpä olikaan luonnollisempaa



ja helpompaa, kuin täältä vankeudestan tuoda mukanaan Ruotsiin palatessa muuta
mia parhaimpien omenalajien siemeniä ja  istuttaa ne kotia palattuaan ruotsalaiseen 
maahan. Sillä tavoinhan voisi ajatella sekä punasen että Valkosen Astrakaanin siirty
neen Ruotsiin. Jos siemenet olisi kylvetty jonnekin herraspuutarhaan, olisi siitä kyllä 
jonkunlainen muisto säilynyt, mutta jospa joku vanha ja  väsynyt Karoliini pisti sieme
net maahan yksinäisen torpan eteen jossakin kaukaisella kulmalla maata, unhottui 
piankin niinhyvin nimi kuin muistokin siitä miehestä, joka siten oli lahjoittanut pohjo
lan asukkaille hedelmät moiset, kuin punanen ja  Valkonen Astrakaani. Ajat noiden 
suurten rauhattomuuksien jälkeen olivat niin raskaita Svean maalle, ettei, siellä kenen
kään huomio kiinnittynyt sellaiseen kuin omenapuuhun, vaikkapa sen hedelmä olisi ol
lut kuinka hyvä tahansa.

Valkonen Astrakaani löytyy nykyjään jokaisessa puutarhassa Ruotsissa aina 
Angermanlantiin saakka.

Norjassa viljellään sitä ja  kypsyy se aina 64° saakka.

Saksassa tuli se tunnetuksi ensiksi pohjoisosassa maata ja on levennyt sieltä 
etelämpään, vaikkakaan hedelmä ei siellä tule koskaan niin kuulakaksi ja hyvämakui- 
seksi kuin Keski-Ruotsissa viljeltynä, kokemus, johon Eneroth tuli matkoillaan Saksassa.

S u o m e e n  tuli tämä laji jo lopulla viime vuosisataa, nähtävästi yhdessä useam
pien muiden hedelmälajien kanssa, joita Ruotsista tilattiin vuorineuvos A. Hisingerin 
perustamaan hedelmäpuutarhaan Fagervikin tilalle (Inkoon pitäjässä).

Äminnen tilalla Halikon pitäjässä saatiin tätä lajia runsaasti puutarhasta vuo
sina 1809— 19.

Samoin on Svartän tilalla viljelty Astrakaania kauvan menestyksellä ja  leviää 
sen puutaimistosta yhä edelleenkin niitä muualle.

Huvituksen tilalle tuli laji 1830-luvulla Boothin puutaimistosta ja  on siellä 
joka vuosi osoittaunut erinomaiseksi niin hyvin näölleen kuin maulleenkin. Kumminkin 
voitiin sitä viljellä vaan muutamia puita, koska tätä pitemmille kuljetuksille arkaa 
hedelmää oli vaikeata saada kaupaksi suuremmassa määrässä.

Sitäpaitse tapaa lajia kaikissa vanhoissa herraskartanoissa Turun läänissä.
Pobjoisinna viljellään vaikosta Astrakaania Waasassa, jonne sen 1840-luvulla 

toi silloinen Presidentti, tunnettu hedelmänviljelyksen edistäjä ja  taitava puutarhan 
hoitaja F. Brander. Uudessa Vaasassa asuvan kirjanpainaja Unggrenin emäpuusta 
otetut ymppioksat ovat kehittyneet erittäin hyvin ja  kantaneet vuosittain hedelmiä, 
jotka melkein aina ovat ehtineet kypsyä. Syksyllä 1891 korjattiin siellä syyskuun 
20 p:n tienoilla täysin kypsiä, kuulakoita Astrakaaneja.

Itäisinnä olemme tätä hedelmää nähneet viljeltävän Saarelan tilalla lähellä 
Wiipuria. Puut, yli 50 vuotta vanhat, näyttivät olevan vallan terveitä, vaikkakin 
niitä oli huonosti hoidettu ja  olivat saaneet kestää useampiakin kylmiä talvia ja  ke
väitä. Hedelmät olivat tavallisesti kuulakoita ja  kypsyivät puolivälissä syyskuuta.

Westerkulla lähellä Helsinkiä on jo vanhastaan tunnettu erinomaisista A s u 
kaaneistaan.

Hagalundin tilalla, myös lähellä Helsinkiä, olemme olleet tilaisuudessa nähdä 
ja  maistaa suurimpia meillä viljellyistä Astrakaaneista.

Suomen Puularhayhdistys viljelee tätä lajia erillään olevissa sälepuissa, he
delmä on tullut jokseenkin suureksi ja  täysin kuulakaksi.
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Ominaisuudet ja arvo. Puun kestävyys ja  hedelmällisyys, samoinkuin hedel
män erinomaiset ominaisuudet, ovat jo vuosikymmeniä eri osissa maatamme myönnetyt, 
niin että tuskin kukaan enää lajin viihtymistä meillä epäilee. Koska lajia on viljelty 
niinkin pohjoisessa kuin Waasassa, on tämä kehoittava niitä, jotka näillä tienoin ovat 
huvitetut hedelmän viljelyksestä, jatkamaan koetteeksi tämän lajin viljelemistä niin 
pohjoisessa kuin mahdollista. Tuskinpa mikään laji on saavuttanut niin yleistä suosiota 
ja  kiitosta, kuin tämä; ainakin täytyisi y tällainen puu löytyä joka puutarhassa. 
Täytyy kumminkin ottaa huomioon, ettei sisämaassa, missä vaan on huonot kulkuneu
vot, tätä viljele enemmän, kuin paikkakunnalla voi tulla käytetyksi. Koska hedelmä 
on erittäin arka kosketukselle, halkeaa se tai tulee ruskeaksi pienimmistäkin kolauk
sista eikä siten kelpaa luonnollisesti enää myötäväksi, koska se silloin pöytähedelmänä 
menettää koko kauppa-arvonsa. Kaupunkien ja  rautatienasemien lähellä, jossa sen hel
pommin saa kaupaksi, pitäisi mielestämme Astrakaania voida viljellä suuremmassa mää
rässä, kuin nykyjään. Helsingissä olemme toisinaan havainneet tätä haluttavan ostaa 
paljon suurempia määriä, kuin mitä myötävänä on ollut.

Hampus.
Kuva 2.

Kirjallisuus ja synonyymit: Enerothin Pom. II, s. 7. — Regelin Pom., s. 454
— Heinrich Behrens, Travemiinder Baumschulen, heschreibendes Yerzeichniss von Obst 
sorten, 1854. —  H. C. Bredsted, Dansk Pom. II, s. 25.

Suomessa on se saanut tähän saakka pitää pomoloogisen nimensä.
Etelä-Ruotsissa käytetään useinkin nimeä: Vinäpple, Paradisäpple ja Säby-

holmsäpple.

Selitys.

Hedelmä keskikokoa pienempi.
Muoto litteän pyöreä, suippeneva hiukan silmään päin, heikosti leveäharjuinen, 

toinen kylki korkeampi. Ympärys melkein pyöreä.
Silmä umpinainen, pitkien, tasasoukkien verhiönliuskojen sulkema. Syvennys 

hyvin matala, väljä, hienoryppyinen, varustettu toisinaan pienillä helmimäisillä nyppy
löillä. Yerhiökuoppa leveä, ulottuu usein siemenkopin kärkeen.

Kanta tavallisesti lyhyt, 2 hrv. 3 cm., kova, vihreänruskea, aina vihreänrus- 
kean ruosteruusukkeen ympäröimä. Se kiinnittyy kuoppaan, joka useinkin on täynnä 
nyppylöitä. Silloin näyttää kanta aivankuin hedelmän sisään työnnetyltä.

Pinta hieno, kalju, kastepeittoinen. Kuori paksu.
Väri vihreänvalkonen, harvassa suuria, vaaleita pilkkuja, päivänpuoli ohuen 

ruskeanpunasen värin peitossa, jossa näkyy harvassa hienoja ja  lyhyitä karmosiinijuovia.

Lukija huomatkoon että sivu 34 on tullut 39 sivun paikalle ja  päinvastoin sivu 39 joutunut 34 sijalle.
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Sommerrosenapfel ja  Virginischer Glasapfel. Diel XII, s. 57. — Transparente jaune, 
de Revel, Revelstone Pepping, Grand Suitan, Transparente de S:t Leger. Leroy, Diet. 
Pom. N:o 514. — S:t Germainapfel. Luc. Monatshft 1865, s. 14. — Sibirischer Glas
apfel, Liefländer Liebling, Pomme de Jerusalem, Double de Witte, Stoll, Oesterreich- 
Ungar. Pomol.

Ruotsissa kutsutaan hedelmää yleisimmin Hvitgylling- ja Sommargylling-nimillä, 
jotka luultavasti tulevat säilymään, vaikka niillä ei ole mitään pomoloogista merkitystä.

Selitys.

Hedelmä keskikokoinen.
Muoto pyöreähkön puikea, hieman soukkeneva silmään päin; harjut epäselvät, 

muodostavat kurttuja silmän luo ja  epätasaisuuksia kantakuoppaan. Ympärys epä
tasainen.

Silmä karheassa, kurttuisessa syvennyksessä pystyjen, tyveltään höytykarvaisten, 
vihreiden, taaskääntöisten verhiönliuskojen keskessä. Verhiökuoppa voi olla erimuotoi
nen, tavallisesti on se kuitenkin lyhyt, tylppäpäinen, toisinaan leveä ja  syvä.

Kanta lyhyt, noin 2 cm., kova, punaruskea, ruosteettomassa kuopassa, jossa toi
sinaan kumminkin voi olla muutamia hienoja, vaaleita ruostejuovia.

Pinta hieno, sileä, kuurainen.
Väri vaalean keltanen (sitroona v.), hedelmä kauttaaltaan valkopilkkuinen, päi- 

vänpuolelta hienosti ruusuviiruinen, joukossa joitakuita lyhyitä, leveitä karmosiinijuovia.
Siemenkoppi keihäsmäinen, tavallisesti puoleksi avonainen, runsaasti osaksi 

paksuja, osaksi latteita, suippoja, keskikokoisia, turpeita siemeniä.
Liha kellanvalkeaa, hienoa, pehmyttä, mehevää, maulleen miellyttävää, miedon 

hapahkoa; erittäin hyvälle tuoksahtavaa. Kypsyy syyskuun keskivaiheilla. Kestää 
hyvänä noin kuukauden päivät.

Puu kasvaa nopeasti ja  tulee vahvaksi. Nuorien puiden latva jokseenkin pyö
reä. Vanhempien puiden oksat taipuvat alaspäin, josta syystä latvakin tulee enemmän 
tai vähemmän leveäksi. Lehdet ovat tavattoman suuret, aina 12 cm. pitkät, vaalean
vihreät, ohuet, kovat, tylpästä sahalaitaiset. Vuosiversot vahvat, ruskeat, paikoin vih
reään vivahtavat, harvaan huopanukkaiset. Lehtiruodintuet pienet ja  huopanukkaiset, 
harvassa pitkiä, valkosenharmaita pilkkuja. Tavattoman kestävä ja  hyvin hedelmällinen, 
etenkin joka toisena vuonna. Viihtyy niinhyvin hieta- kuin savimaassakin.

Historiikki ja leveneminen Eneroth havaitsi alottaessaan pomoloogisia tu t
kimuksiaan, että tämä laji on kaikkialla Ruotsissa hyvin levennyt. Senpä vuoksi epäili 
hän jo alussa, että se mahtaa olla joku jo aikoja sitten Ruotsiin tullut laji, jonka ko
timaaksi hän arveli Saksaa, koska hän Etelä-Ruotsissa tapasi Saksasta tuotuja nuoria 
puita. Eräällä matkallaan viimemainittuun maahan näki hän jo Lybekissä alkuperäl
tään samoja puita, kuin ruotsalainen hvit- eli sommargyllingpuukin. Sittemmin tapasi 
hän samaa lajia useissa muissakin paikoin Saksaa, niin ettei voi olla epäilemistäkään 
ruotsalaisen Hvitgyllingin ja  Saksalaisen „Wirginische Rosenapfelin“ identtisyydestä.
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syytä. Syksyllä 1880 saatiin erinomaisen kauniita hedelmiä eräästä koeympistä —  
mikä v. 1887 pantiin Valkoseen Astrakaaniin — aivan yhtä hyviä, kuin Keski-Ruot- 
sissa viljellyt, sillä eroituksella vaan, että ne kypsyivät muutamia päiviä myöhemmin. 
Brödtorpin luona viljellään hedelmää hyvällä menestyksellä; samoin Svartän tilalla, 
missä se aina saa mitä täydellisimmän, hienoimman maun.

Westerkullan kartanolla Helsingin läheisyydessä on samaa lajia savimaahan 
istutettuna viljelty useampia vuosia ja  aina hyvillä tuloksilla — v:na 1891 olivat he
delmät täysin kypsiä jo 25 p:n tienoilla syyskuuta. Hedelmän viljelykselle epäsuotui
sana vuonna 1892 kehittyi hedelmä päältä täydellisesti, korjattiin syyskuun loppupäi
vinä ja oli lokakuun keskivaiheilla niin kypsä, kuin se sellaisissa suhteissa muodostu
neena voi olla. Liha oli mehevää, mutta sillä ei ollut luonnollista Hampus-makuaan.

Kaivopuistossa (Helsingissä) viljellään sitä vaivaspuuna jokseenkin kovassa maan- 
laadussa, mutta kantaa siitä huolimatta runsaasti hedelmiä. Niinä vuosina kuin puuta 
on harvennettu, on siitä saatu suurempia ja  mehevämpiä hedelmiä.

Itäisinnä viljellään tätä hedelmää menestyksellä tilalla lähellä Ha
minaa, missä se muutamina vuosina kypsyy jo syyskuun keskivaiheilla. Se on osoit
tanut olevaan kestävä ja  hedelmällinen sekä pidetään maukkainna kaikista kesähedel- 
mistä. Maa on siellä puutarhassa puhdasta hietamultaa.

Saarelan tilalla Wiipurin luona paleltuu joka vuosi niin hyvin vuosiversot kuin 
vanhempia oksiakin.

Pietarin pomoloogisessa puutarhassa on tätä lajia, vaikkakin menestyksettä, koe
teltu  viljellä. Taimet hävitti pakkanen talvella 1866— 67. Regel pitää lajia soveltu
mattomana Pietarin ilmastoon.

Ominaisuudet ja arvo. Tätä hedelmälajia on meillä tähän saakka jokseen
kin harvassa viljelty, mutta niillä paikoin läntisessä osassa maatamme, jossa sitä löy
tyy, on se tullut täysin kehittyneeksi. Yoi täydellä syyllä kehoittaa sitä viljelemään 
Etelä-Suomessa, ei kuitenkaan idempänä kuin Haminan luona, missä raja sen viihty
miselle näyttää olevan. Kun Hampus kerta tulee enemmän tunnetuksi, voi se kilpailla 
Valkosen Astrakaaninkin kanssa, sanotaanpa väliin voittavankin tämän. Myöntipaik- 
kojen läheisyydessä pitäisi mielestämme tämän viljelyksen tuottaa hyvän hinnan. Sitä 
ei voi kuljettaa pitkiä matkoja, sillä sen erittäin pehmeä ja  mehevä liha ei kestä ko
lahduksia, niin paksu kuin kuori onkin. — Se ei saisi puuttua koskaan herraskarta
nojen puutarhoista.

M uotoja. Wibyholmassa viljeltiin Syys-Hampuksen nimellä erästä laatua, joka 
kypsyi kuukautta myöhemmin kuin edellä selitetty. Kasvutavalleen oli se voimak
kaampi, sen hedelmällisyys pienempi, mutta tästä huolimatta piti Eneroth sen identti
senä Hampuksen kanssa. Löytyypä eräs toinenkin hedelmä nimellä Kaniker, joka kum
minkin kuuluu aivan toiseen lajiin. K:tso Enerothin Pom. II, siv. 153. Mainitsemme 
tämän niille, jotka mahdollisesti ovat saaneet jonkun näistä muodoista Ruotsin puutai- 
mistoista. Sen pomoloogisen puutarhan osaksi, jonka toivomme jokseenkin läheisessä 
tulevaisuudessa saatavan meillä aikaan, jää selville saada näiden eri muotojen kehitys, 
viihtyminen erilaisessa maanlaadussa y. m. s.
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Pippin London.
Kuva 3.

Kuten nimestä jo voi päättää, on laji haettava Englannin pomologiiasta. Eräs 
tämän niminen talvihedelmä löytyy Saksassa.

Selitys.

Hedelmä keskikokoinen ja  siitä allekin.
Muoto typistyneen kekomainen, tuskin huomattavasti harjuinen. Ympäryksel

tään melkein pyöreä.
Silmä pystyjen, leveiden, vihreiden, suippojen verhiönliuskojen sulkema sileä- 

pintäisessä, aaltoreunaisessa syvennyksessä. Yerhiökuoppa matalasti tasasoukka.
Pinta kalju, kiiltävä; kuori paksu.
Väri vaalean kellanvihreä, päivänpuoli punakeltanen, hedelmä kauttaaltaan 

hienopilkkuinen, pilkut päivänpuolella suuremmat, niiden ympärillä epäselvä karmosiini- 
vivahdus; sateisina ja kylminä kesinä muodostuu silmän ympäri violettiin vivahtavan 
värin ympäröimiä sadetäpliä.

Siemenkoppi sipulimainen, akselitorveke avonainen, lokerot umpinaiset, väljät, 
rikkonaisilla seinämillä joitakuita suuria, leveitä, latteita, turpeita siemeniä.

Liha kellanvalkeaa, pehmyttä, erittäin mehuisaa. Maulleen mitä miellyttävintä, 
hieman viinihappoista. Hyvä pöytähedelmä. Kypsyy syyskuun keskivaiheilla.

Säilymiskestävyys lyhytaikainen, kestää hyvänä muutaman viikon.
Puun kasvutapa — säännötön pyramiidimuoto. Lehdet suuret, puikeat, pyö

reähköt, matalasti tylppäpykeiset, pääsuoni alapuolelta ja  ruoti punaset. Yuosiversot 
ruskeanpunaset, harvaan keltapilkkuiset, silmujen juurella uurteita. On täysin kestävä; 
viihtyy niin hyvin tiiviissä savimaassa kuin hietamaassakin. Erittäin rikashedelmäinen, 
mutta hedelmiä on harvenneltava, että ne tulisivat niin suuriksi, kuin kuvamme osoittaa.

Historiikki ja leveneminen. Tämän omenalajin tilasi professori Sahlberg 
useiden muiden ohella Boothin puutaimistosta suureen hedelmäpuutarhaansa Yläneelle, 
jossa ensimmäiset sadot osoittivat sen soveltuvan meidän ilmastoommekin. Kun hedel
mien viljelys suuremmassa puutarhassa täytyi taloudellisista syistä lakkauttaa, laitettiin 
kartanolle pienempi, jonne siirrettiin joukko nuoria puita. Niiden mukana seurasi myös 
eräs eksemplaari Pippiniä, joka siellä näytti viihtyvän erittäin hyvin, vaikkakin oli jou
tunut muokkaamattomaan soramaahan. Ja  kumminkaan ei tämä paikka vastannut 
lähimainkaan sitä voimakasta ja  hyvin muokattua maata, jossa puu ennen oli kasvanut.

Siitä puutaimistosta, joka täällä Huvituksen tilalla oli, levisi tämä omenalaji 
Yläneen pitäjään ja  lähimpiin kuntiin Turun sekä Uudenmaan lääneissä. Helsingin 
lähitienoilla löytyy eräs puu, joka viihtyy ja  kasvaa kovassa savimaassa ja  vuosittain 
kantaa runsaasti hedelmiä. Wiipurin tienoilla oli joitakuita nuoria puita tätä  lajia; 
ne olivat kestäviä ja  kasvoivat joka kevät nopeasti vuosiversoistaan; emme ole olleet 
tilaisuudessa nähdä niiden hedelmiä kantavan.
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Ominaisuudet ja arvo. Onnellisesti kyllä, olemme saaneet eteläosiin maa
tamme koko joukon hyvin taattuja kesäomenia, joista tämä laji kestävyytensä sekä 
kauniiden, omituisen väristen ja  hyvämakuisten hedelmiensä vuoksi on parhaimpia. 
Hyvällä syyllä voi toivoa, että useampiakin näistä lajeista voi siirtää pohjoisemmaksi, 
ja että ne viihtymällä innostavat viljelijänsä yhä jatkuviin ponnistuksiin. Pippin Lon
don on juuri eräs niitä hedelmiä, jotka soveltuvat tuollaiseen muuttamiseen —  ainakin 
aluksi keskiosiin maatamme. — Puun eteläosassa maatamme vieläpä jokseenkin epä
suotuisissa oloissa osoittama kestävyys ja  hedelmällisyys takaa sen viihtyvän pohjoi
sempanakin. Koska se on erittäin mehevä kesähedelmä, on se hyvin arka kuljetukselle 
ja  saa pienimmistäkin kolauksista ruskeita täpliä. Sen vuoksi on parasta viljellä 
sitä vaan, minkä itse tarvitsee. Jos taas niitä jonnekin lähitienoille voi myödä, on 
tietysti määrättävä puiden luku sen mukaan, miten paljo hedelmiä saa kaupaksi. Siten 
maksaa kyllä vaivan viljellä tätä aikasta, kaunista ja  hyvänmakuista hedelmää.

Margunoffin kesäomena.
Kuva 4.

Hedelmälaji on saanut nimensä Valtioneuvos Margunoffin mukaan, joka siihen 
on huomion kiinnittänyt ja  pelastanut sen unhotuksiin ja  häviöön joutumasta maamme 
hedelmänviljelyksen eduksi.

Selitys.

Hedelmä keskikokoa suurempi.
Muoto korkea, epäsäännöllinen, kekomainen, toinen kylki korkeampi, kantapuo- 

lelta levein, toisinaan liereähkö ja  silloin hiukan kantaan päin soukkeneva, ilman mi
tään säännöllisiä harjuja. Ympärykselleen usein mytistynyt ja  siinä tapauksessa epäta
sainen ja  toinen kylki kohenevampi.

Silmä avonainen, lyhyet, tylpät verhiönliuskat leveässä ja  paksussa, kurttui
sessa, soukassa syvennyksessä. Verhiökuoppa pieni, matala, suippopäinen.

Kanta lyhyt, vihreä, matalassa, melkein ruosteettomassa kuopassa.
Pinta hieno, kiiltävä, öljyinen.
Väri täysinkypsillä vaaleankeltanen, päivänpuoli hieman tummempi ja  siellä 

täällä joku punanen pilkku tai karmosiinivärinen lyhyt juova. Hedelmässä kauttaal
taan hienoja pilkkuja, tiheimmin silmän luona.

Siemenkoppi viikunanmuotoinen, osittain avonainen, väljälokeröinen, seinämät 
rikkinäiset, siemeniä muutamia, pieniä, tummanruskeita ja  paksuja.

Liha vaikosta, hienoa, kuulakkaa, mehevää; maulleen aivan ryyditöntä, mietoa, 
miellyttävää ja  imelänhapahkoa. Hieno pöytähedelmä. Kypsyy syyskuun keskivaiheilla. 
Kestää lyhyen aikaa hyvänä.

Puun kasvutapaa on vaikea määritellä, koska tunnemme vaan yhden eksem- 
plaarin tätä lajia ja  sen latva on oksasahausten vuoksi tullut epämuotoiseksi sekä koko
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puukin nähtävästi kituu huonosta paikasta, mihin se on istutettu. Lehdet ovat hyvin 
pitkät ja  epätasaisesti sahalaitaiset. Vuosiversot. punaruskeat, niillä harvassa pyöreitä, 
harmaankeltasia pilkkuja; silmien väli lyhyt; lehtiruodintue’t siirrottavia; lehtisilmut 
huopanukkaisia.

Historiikki. Se ainoa eksemplaari, minkä tätä hedelmäpuuta tunnemme, kasvaa 
eräässä rakennusten ja  puiden ympäröimässä matalassa, varjoisassa puutarhassa Hel
singissä, Konstantiinikadun N:o 23:n kartanolla. Viettävän pihamaan vuoksi tulee puu
tarhaan paljon märkyyttä, joka luonnollisesti saa siellä aikaan vesiruostetta ja  suuressa 
määrässä vaikuttaa kaikkeen kasvullisuuteen. Puu näyttää kituvan ja  turmeltuu näh
tävästi vähitellen kokonaan. Paksusta rungosta päättäen näyttää puu olevan yli 50 
vuoden vanha — epämuotoiseksi typistynyt latva tietää kertoa, miten raskaat ja monet 
sen taistelut olemassa olosta ovat olleet. Vaikkakin puu on noin surullinen ulkonäöl
leen ja  sen asema vähemmin suotuisa, kantaa se kumminkin vielä runsaasti hyviä he
delmiä. Mistä se on kotoisin, on tuntematonta. Hedelmä ei ole osoittautunut olevaan 
identtinen minkään tuntemamme ruotsalaisen tai venäläisen lajin kanssa. Erästä sak
salaista lajia Itämeren maakunnista, (Illustr. Handb. der Obstkunde, IV N:o 287. Ri- 
gaer Birnapfel), näyttää se monessa suhteessa lähenevän. Mihinkään selvyyteen näiden 
hedelmien suhteesta toisiinsa ei voi kumminkaan tulla, ennenkun on saatu eksemplaa
reja, jotka ovat kehittyneet kaikin puolin normaalisissa oloissa.

Lajin levittämiseksi on valtioneuvos Margunoff hyväntahtoisesti jättänyt joka 
vuosi ymppioksia emäpuusta Suomen puutarhayhdistykselle, jonka toimesta on myöt.y 
nuoria puita ja  lajia siten levitetty muuallekin maahamme.

Ominaisuudet ja arvo. Vaikkakin historiikki on toistaiseksi hämäräperäinen, 
emme voi olla ottamatta tätä lajia pomologiiaamme, etenkin niiden erinomaisten omi
naisuuksien vuoksi, joita puulla ja  sen hedelmillä on osoittautunut olevan, niin epäsuo
tuisissa oloissa kuin se pitkän elämänsä on viettänytkin. Puu mahtaa siis olla kes
tävä. Hedelmä on erittäin hyvänmakuinen ja  on asetettava useampien muiden myö
häisten kesäomenien edelle lihansa tiiviyden ja  suuren kestävyyden vuoksi. Sitä voi 
helposti kuljettaa ja  tuottaa se markkinoilla edullisen hinnan viljelijälleen. Nähtävästi 
voi sitä viljellä kaikkialla eteläosassa maatamme vieläpä verrattain kaukana pohjois
osissakin.

Virginialainen Ruusuomena.
Kuva 5.

Kirjallisuus ja synonyymit: Enerothin Pom. II, s. 18. — Hvitgylling. Lund-
strömin Trädgärdsb. s. 190. — Virginischer-Rosenapfel. Illustr. Handb. der Obstk. I, 
N:o 99. — Virginischer Sommer-Rosenapfel. Diel, Kernobstsorten, 12 vihko 1816. s. 
57. — Virginsk Rosenseble. C. H. Bredsted, Dansk Pom. H, s. 32. — Millerosa Vir
giniana. — Riezve virzinske. Thomayer, Ceske Ovoce, N:o 19. — Virginischer Apfel, 
Malus sylvestris Virginiana. Christ, N:o 324. (Tekijä ei selitä hedelmää, niin ettemme 
tiedä, onko se identtinen meidän Virginialaisen Ruusuomenan kanssa). — Virginischer
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Siemenkoppi sipulimainen, matala, siinä joitakuita, pieniä, muodolleen epäta
saisia, turpeita siemeniä.

Liha valkosenvihreää, hienoa, pehmyttä, erittäin mehukasta, maku hieno, omi
tuisesti viinille vivahtava. Kypsyy Helsingin tienoilla tavallisesti syyskuun kuluessa. 
Sen kestävyys näyttää säilyttäessä yleensä lyhytaikaiselta, kumminkin on hedelmä muu
tamina vuosina kestänyt hyvänä kokonaisen kuukauden.

Ylempänä oleva selitys on tehty Helsingin läheistöllä viljeltyjen hedelmien mukaan.
Lännempänä esim. Fagervikin luona tulee hedelmä täydelleen Enerothin Pomo- 

logiiassa siv. 7. selitetyn Hampuksen kaltaiseksi ja  kypsyykin tavallisesti 10 ä 12 
päivää aikaisemmin kuin Helsingin tienoilla. Idempänä kuin Haminan tienoilla emme 
ole nähneet tätä lajia menestyksellä viljeltävän.

Puun latva hyvin harva, jotensakin leveä. Lehdet pienet, tasasoukat, suippo- 
kärkiset, epätasaisesti sahalaitaiset, alapuolelta vaaleanukkaiset. Yuosiversot tumman 
ruskeat, harvassa hienoja, pitkittäisiä pilkkuja. Kestävä eteläosissa maata, kumminkaan 
ei etempänä kuin Haminan tienoilla saakka. Viihtyy parhaiten pehmoisemmassa maan- 
laadussa ja  lämpöisellä paikalla. Hedelmällisyys hyvä.

Historiikki ja leveneminen. Ruotsissa pidettiin lajia kauvan alkuperältään 
ruotsalaisena; sen arveltiin saaneen nimensä Hampus Mörneristä. V. 1840-luvulla lä
hetettiin ymppioksia Travemiinden puutaimistoihin. Sieltä tuli 1850-luvulla Skäneen 
puita nimellä “Schwedische Nationalfrucht“. Oberdich Hannoverissa ei pitänyt hänelle 
lähetettyjä hedelmiä saksalaisina, ei myös minään muuna tunnettuna ulkomaalaisena 
lajina. Kun Eneroth alkoi pomoloogiset tutkimuksensa, ei kukaan voinut hänelle ker
toa, missä osassa Ruotsia tätä lajia ensin viljeltiin. Hän tapasi koko joukon vanhem
pia, Hampuksen kanssa identtisiä puita nimillä Vinäpple, Paradisäpple, Säbyholmsäpple 
y. m. Vanhimmat puut sanottiin tilatun ulkomailta. Kuta tarkemmin Eneroth tutki 
näitä suhteita, sitä sotkuisammaksi näytti Hampuksen historiikki tulevan, eikä hän 
enää juuri toivonutkaan saavaan selville sen alkuperää. Puun hennosta ja  heikosta 
kasvutavasta päättäen ei hän alustapitäen tahtonut uskoa puun alkuperäiseksi kotopai
kaksi Ruotsia. Pari vuotta täten puuhailtuaan, tuli hän tutuksi erään yleensä ahke
rana hedelmän-viljelijänä tunnetun kapteeni Brummerin kanssa (Föllinge, Hallanti). 
Tämä tiesi kaikenmoista, mikä koski vanhempien hedelmälajien viljelyä Ruotsissa. Kir- 
jevaihto hänen kanssaan todisti Enerothin täydellä syyllä epäilleen lajin ruotsalaista 
alkuperää. Yllämainittu Brummer tiesi kertoa, että Viiniomena-Hampusta v:sta 1800 
oli viljelty Hallannissa, jonne se oli saatu majoori Ehrencronalta Hofdalasta Skänessa. 
Hofdalaan sanotaan erään Michael Ehrenbergin (yllämainitun Ehrencronan enon), joka 
tuli Hollannin palvelukseen v. 1746, tuoneen tämän lajin joko Ranskasta tai Hollan
nista; hän palasi Ruotsiin v. 1759 ja  asuttui Hofdalaan. Kapteeni Brummer on saa
nut tietonsa nuorena ollessaan yllämainitulta, jo kauvan sitten kuolleelta mieheltä.

Tämä omenalaji osoitti Enerothille, miten vaikeata on päästä jonkun hedelmän 
perille, kun, kuten tässä tapauksessa, joukko vanhempia ja nuorempia puita samaa 
lajia, mutta eri nimillä oli levinnyt useampiin paikkoihin. Lajia viljellään nykyjään 
kaikkialla Keski-Ruotsissa, missä monikin pitää sitä parempana kuin Valkosta Astra- 
kaania. Viime vuosina on sitä menestyksellä viljelty Gefleborgin ja  suuressa Koppar- 
hergin läänissä. Tarkempia tietoja historiikista voi saada Enerothin Pomologiiasta II s. 33.

Suomeen tuli Hampus tämän vuosisadan alulla Fagervikin , missä
sitä viljeltiin useita vuosia, kunnes se viimeseltä kuoli, ilman että kukaan siihen tiesi
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Teoksessa „Illustr. Handbuch der Obstkunde" sanotaan lajia viljeltävän ja 
tunnettavan vähän. Ensi kerran selittää sen 1800-luvulla Diel, joka sai sen Hollan
nista ja  antoi sille nykyisen pomoloogisen nimen. Dochnahl arvelee sitä viljellyn jo 
kauvan Hollannissa nimellä Schwanenapfel.

Saksassa pidetään sitä erittäin arvokkaana ja  kehoitetaan viljelemään ensi sijassa 
muista kesäomenista. Sen maku kuuluu siellä täysinkehittyneenä vivahtavan Gra- 
vensteineriin.

Lajin laajan levenemisen vuoksi otaksuu Eneroth sen olevan „Euroopan van
himpia hedelmälajeja."

E ttä  se on tullut Suomeen lopulla viime vuosisataa, tiedetään varmuudella, 
koska se ono ollut ensimmäisten hedelmäpuiden joukossa, jotka istutettiin Fagervikin puu
tarhaan. Äminnen tilalle (Halikon pitäjään) on se mahtanut tulla jokseenkin samoin 
ajoin, sillä siellä oli vuosina 1809— 19 muutamia Sommargylling-nimisiä nuoria puita, 
joista saatiin runsaasti hedelmiä.

Huvituksen tilalla viljeltiin 1870-luvulla tähän lajiin kuuluvia, erittäin kauniita 
ja  sisältään hyvin kehittyneitä hedelmiä; samoin Hagalundin tilalla Helsingin tienoilla. 
Useammissa paikoin maamme eteläosissa tapaa näitä puita ja  kaikki viljelijät ovat yhtä 
mieltä hedelmien kestävyydestä, runsaudesta ja  hyvästä mausta.

Pohjoisinna viljelee sitä kirjanpainaja Unggren Waasassa ja  kehittyi hedelmä 
v. 1891 niin täydellisesti ja  hyvin, että syyllä voi sanoa lajin viihtyvän niin poh
joisessa, kuin omenanviljely s ylipäätään on mahdollista. Viime mainitussa paikassa kyp
syi se vasta syyskuun lopulla.

Itäisinnä on lajia viljelty Saarelan tilalla Wiipurin lähellä, missä puu kasvaa 
voimakkaana ja  sen hedelmät, jotka esim. vuosina 1887— 88 kehittyivät erittäin kau
niiksi, ansaitsevat kyllä joutua viipurilaisten hedelmänviljelijöiden huomioon.

Ominaisuudet ja arvo. Valkoseen Astrakaaniin verraten on tämä laji osoit- 
taunut huomattavan kestäväksi ja  taipusaksi viihtymään mitä erilaisimmissa oloissa. 
Koska sitä on hyvällä menestyksellä viljelty niinkin pohjoisessa, kuin Vaasassa, voi 
sitä puoltaa viljeltäväksi kaikkialla maamme keskiosissa. Ei saisi puuttua herraskar
tanon eikä pienimmän mökinkään puutarhasta. Hyvien ominaisuuksiensa vuoksi voi 
hedelmää käyttää kaikenlaisiin tarkoituksiin. Täysinkehittyneenä on se hyvä pöytä- 
hedelmä ja  talouden tarpeisin parhaita. Siitä saa hyvän hinnan juuri sinä aikana, 
kun Valkonen Astrakaani ja  Belij-Nalif ovat loppuneet. Kun se kerran tulee tunne
tuksi, tulee se luultavasti meilläkin „mieliomenaksi“, kuten useissa paikoin Ruotsissa, 
jossa sitä pidetään Valkosta Astrakaania parempanakin.
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Punanen Kesä-Calvilli.
Kuva 6.

Kirjallisuus ja synonyymit: Enerothin Pom. II, s. 5. —  Calville rouge d’ete.
Lundströmin Trädgärdsb. s. 191. — Rother Sommer-Calvill. Illustr. Handb. derObstk. 
IV N:o 385. —  Sommer-Calvill, rother. Regelin Pom. I, s. 445. —  Tidleg Passe 
pomme rouge. C. H. Bredsted II  s. 40. —  Tidleg Passepome rouge. Haand Protecol 
over Frugttrsee-Sorterne som befindes i den Kongelige Frukttrzee-Planteskole ved 
Odense 1795, s. 151, N:o 29. — Red Calville, Lindley. — Rother Sommer-Calville. 
Diel. — Calville rouge d’6te. Hogg. — Passe pomme rouge, Duhamel I  s. 277. — 
Sommer-Erdbeerapfel, Sickler.

Ruotsissa tunnetaan se yleensä nimellä Smultronäpple.

Selitys.

Hedelmä keskikokoa pienempi tai pieni.
Muoto kekomaisesti suippeneva; pitkin koko hedelmää tiheässä kapeita harjuja, 

josta syystä ympärys on epätasainen.
Silmä matalassa, harjuisessa ja  hienoryppyisessä syvennyksessä, melkein pitkien, 

vihreiden verhiönliuskojen sulkema. Verhiökuoppa tasasoukka, pieni.
Kanta lyhyt, vihreä, matalassa, aaltolaiteisessa, ruosteettomassa kuopassa.
Pinta hieno, kiiltävä, öljyinen.
Värilleen vihreän Valkonen, karmosiiniviiruinen ja  lieskainen, päivänpuoli tum

minta kirsikkaväriä, jossa vaaleampia, kellanruskeaan vivahtavia pilkkuja.
Siemenkoppi sipulimainen, hedelmän kokoon verraten suuri, umpinainen; akseli- 

torveke leveä, siemeniä paljon, pieniä ja  epätasaisia.
Liha valkeaa, kuulakkaa, mehevää, punertavaa, putkilojänteet punasia. Maul

leen erittäin miellyttävää, hienon hapahkoa, aivan ryyditöntä.
Kypsymisaika lokakuun ensi päivinä. Säilyy hyvänä lyhyen aikaa.
Puunkasvutapa on heikko, Huvituksen tilalla matalarunkoinen ja  latvaltaan 

mahdollisesti puutteellisen leikkelemisen vuoksi hieman epäsäännöllinen. Lehdet puikeat, 
sahalaitaiset. Vuosiversot ruskeat, hienopilkkuiset, höyty karvaiset. Puu kestävä ja  
satoisa, kasvaa runsaasti hedelmiä ja  on niitä siitä syystä harvenneltava; tämän kaut
ta  saavat hedelmät luonnollisen suuruutensa, jäävät sen sijaan hyvin pieniksi ja aivan 
arvottomiksi, ellei niitä ajoissa harvennella.

Historiikki ja leveneminen. Professori Sahlberg sai lajin Huvituksen tilalle 
Boothin puutaimistosta läheltä Lyybekkiä. Koska puu viihtyi hyvin paikalla, oli hyvin 
hedelmällinen sekä sen hedelmät hienon näköisiä ja makuisia, antoi se aihetta koetella 
lajia viljellä muuallakin. Senpä vuoksi on se nykyjään täältä puutaimistosta levinnyt

6
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eri osiin maatamme, etenkin Turun lääniin. Puu on osoittaunut kestäväksi lämpöisellä 
paikallaan ja  hietaisessa maanlaadussa Huvituksen puutarhassa.

Ominaisuudet ja arvo. Kun vertaa tätä hedelmää Keski-Ruotsissa kalkki- 
perustalla viljeltyihin, ei sitä voi suosittaa meillä yleisemmin viljeltäväksi. Ainoastaan 
maamme lounaisosassa sekä Ahvenanmaalla voisi sitä koitteeksi viljellä, niinhyvin run
kopuuna kuin sälepuunakin puutarhoissa, missä vaan tahdotaan ja  voidaan sitä erittäin 
huolellisesti hoitaa. Täten voi päästä selville, kehittyykö hedelmä meillä täysin kyp
säksi ja  saako se hienon, ryytimäisen makunsa, joka sille on karakteristinen, mutta 
jota se ei saanut Huvituksessakaan, vaikkakin maanlaatu ja  ilmasto siellä pidetään 
olevan suotuisimpia meidän maassamme.

Moni mahtanee ihmetellä, että teokseemme olemme ottaneet Punasen Kesä-Cal- 
villin, vaikkakaan emme voi kehoittaa sitä yleisemmin viljeltäväksi maassamme. Mutta 
koska tiedämme, että tätä lajia 1870-luvulla levisi Huvituksen puutaimistosta ja  että 
sitä nykyjään viljellään paikoin Turun läänissä, pidämme velvollisuutenamme mainita 
hedelmää koskevista tutkimuksistamme, syystä että viljelijät itse oppisivat tuntemaan 
sen ja  sen arvon, sekä vertaamaan tätä toisiin meillä viljeltyihin lajeihin. Siten voisi 
selvitä, kannattaako hedelmää levittää enemmän vai ei.

Ylläsanotun valaisemiseksi tahdomme vielä lyhykäisesti esittää Enerothin histo
riikin ja  lausunnon tästä lajista. K:tso Enerothin Pom. II, s. 5—6.

„ Luullaan olevan kotoperäisin Ranskasta. On tullut Ruotsiin nähtävästi 1700- 
luvun keskivaiheilla. Sitä viljellään yleisesti Euroopassa. Leveneminen ulottuu Ruot
sissa Mälarin rannoille asti; vihtyy kumminkin paremmin Etelä- kuin Keski-Ruotsissa; 
jotenkin yleinen Kalmarin tienoilla.

Puun hennon kasvutavan ja  arkuuden vuoksi on sillä tärkeämpi merkityksensä 
vaan Etelä-Ruotsissa, pidetäänpä sielläkin useimpia muita Enerothin pomologiiassa mai
nitulta kesähedelmiä huonompana.

Puu on erittäin satoisa, mutta suuri osa hedelmistä ei ehdi keskisuuruuteensa- 
kaan, ellei niitä ajoissa harventele. Gottlandin saarella näyttää laji tulevan erittäin 
kauniiksi ja  hyväksi. Keholtamme kumminkin sitä viljelemään vaan rikkaiden miesteu 
puutarhoissa".

Kuulas-omena.
Kuva 7.

Kirjallisuus ja synonyymit: Enerothin Pom. H, s. 11. —  Ruotsissa on sillä
useampiakin nimiä, kuten „Pomme d’or“ „Vinäpple“, „Fransk gylling" y. m. Keski- 
Ruotsissa kuulee hedelmää usein kutsuttavan nimellä „Klargylling“.

Selitys.

Hedelmä keskikokoa suurempi.
M uoto tasasoukka, soukkenee hieman silmään päin, harjut leveät, joista eräs 

on toisia ulkonevampi ja  varustettu saumalla tai hienolla ruostejuovalla, ulottuen sil
mästä kantakuoppaan saakka.
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Silmä vihreiden, pystyjen verhiönliuskojen sulkema; sen laidoilla hyvin mata
lassa syvennyksessä on pieniä nyppylöitä. Verhiökuoppa lyhyt, leveä ja  tylppäpäinen.

Kanta paksu, punaruskea, toisinaan jokseenkin lyhyt, vihreä ja  möyheä, aina 
ruosteettomassa kuopassa.

Pinta kaunis, kalju ja  kiiltävä, kuori paksu.
Väri vaalean sitroonankeltanen, pilkkuinen, pilkut vihreäreunaiset, niiden ym

pärystä päivänpuolella kellanpunaseen vivahtava.
Siemenkoppi suuri, sipulimainen, avolokeroinen, siemeniä paljon, suuria, pak

suja, harjuisia ja  turpeita.
L ih a  valkosenkeltasta, pikemmin pehmyttä kuin tiivistä, hyvin mehevää, maul

leen selvästi, mutta samalla miedosti viinihappoista. Suotuisina vuosina tulee hedelmä 
paikoin kuulakaksi, etenkin putkilojänteiden sisäpuolelta. Täysin kehittyneenä on se 
kaunis, raskas ja  hyvä pöytähedelmä. Kypsy Helsingin ympäristöllä lokakuun 
alulla tai keskivaiheilla. Pitää mehevyytensä korkeintaan pari viikkoa.

Epäsuotuisana vuonna 1892 tuli hedelmä suuruudelleen ja  muodolleen täysin 
tyypilliseksi, mutta väri pysyi vihreänkeltasena, kaikki pilkut muuttuivat ruostetäpliksi, 
jota paitse ruostejuovia ilmestyi kauttaalleen koko hedelmän pinnalle; liha oli vihreän- 
valkosta ja  hyvin mehevää, mutta maku jäi aivan kehittymättömäksi.

Puu tulee hyvin suureksi, latva leveä, harva, säännöllinen, haarat ja  oksat 
vahvat, lehdet soikeat. Vuosiversot ruskeanpunaset, usein vihreään vivahtavat, harva- 
nukkaiset ja pilkulliset, pilkut hienot, pitkulaiset, kapeat, lehtiruodintyvet siirrottavat 
ja  lehtisilmut huopanukkaiset. Jokseenkin satoisa, täysin kestävä.

Historiikki ja  leveneminen. Eneroth sai tehdä useita matkoja sekä ryhtyä 
Saksan pomoloogien kanssa kirjevaihtoon, ennenkuin hän pääsi täydelleen selville, oliko 
tämä omenalaji identtinen minkään muun kesäomenan kanssa. Saksalainen se ei ole 
alkuperältään. Oberdich luuli varmuudella lajin tulleen Itämeren maakunnista Pohjois- 
Saksan puutaimistoihin, josta sitä nykyjään leviää kaikille tahoille. Hän oli yhtämieltä 
Enerothin kanssa siitä, että laji on alkuperäisin venäläinen. Mutta Regel ei pidä sitä 
identtisenä minkään nykyisen venäläisen omenalajin kanssa.

E ttä  tämä laji on jo Ruotsissa hyvin kauvan ollut, sen todistavat ne tavattoman 
suuret ja  vanhat puut, joita löytyy Strängnäsin tienoilla, samoin kuin paikkakunnalla 
asuvien vanhojen henkilöiden vakuutus, että siellä jo heidän nuoruutensa aikoina kuoli 
paljon sellaisia vanhoja puita. Kansannimitys „Gustaf I:s munäpple" viittaa nähtävästi 
siihen, että tämä laji on «Kuningas Kustaan ajoilta" ja  siis vanhimpia hedelmiä Ruot
sissa. Eneroth veti tutkimuksistaan sen johtopäätöksen, että laji on nähtävästi tullut 
suoraan Itämeren maakunnista Ruotsiin niinä aikoina, jolloin yllämainitut maakunnat 
vielä kuuluivat Ruotsin vallan alle, ja  olisi se siis yksi niitä harvoja lajeja, jotka 
kestivät vuoden 1709 ankaran talven.

Näitä omenia viljellään yhä edelleenkin yleisesti Itämeren maakunnissa, etenkin 
Rii’an tienoilla, mistä niitä vielä leviää Wagnerin puutaimiston kautta.

Suomeen tuli tämä hedelmälaji lopulla viime vuosisataa Fagervikin ja  Ämin- 
nen tiloille sekä luultavasti myöskin useammille suurille maatiloille lounaisosassa maa
tamme. Niinpä esim. viljeli lajia menestyksellä översti Nyberg-vainaja Gammelbyn 
kartanolla Tuusulan pitäjässä; idempänä Willniemellä Haminan lähellä kehittyi hedel
mä täydellisesti niin ulkopuolisesta kuin sisältäkin, päättäen viljelijän muistiinpanoista. 
Wiipurin lähitienoilla viljeltynä 1880-luvulla, näyttäytyi puu sielläkin kestäväksi; vaik-



44

kakin se oli istutettu kovaan maahan ja alttiina pohjoistuulille, kesti se aika kylmien
kin talvien kourassa. Hedelmä tuli ulkopuolisin tyypilliseksi, mutta ei saanut samaa 
miellyttävää makua, kuin Helsingin tienoilla viljellyt hedelmät. Koivuniemellä löytyy 
puu, joka on tilattu  Keski-Ruotsista; se on vankkakasvuinen ja  tuottaa suotuisina 
vuosina erittäin kauniita hedelmiä.

Ominaisuudet ja arvo. Puun kestävyys, hedelmän omituisen kaunis ulko
muoto ja  soveltuminen kaikenlaisiin tarkoituksiin, oikeuttaa lajille paikan joka puutar
hassa. Koska se kypsyy lokakuussa, jolloin kaikki aikaiset kesäomenat ovat lopussa, 
on se hyvin arvokas kaupassa. Kestää lyhempimatkaisia kuljetuksia.

Sparreholmin- (Astrakaani) omena.
Kuva 8.

Nimi on peräisin Ruotsista Sparreholmin tilalta Södermanlannissa, missä puu on 
kasvatettu siemenestä. Tavataan usein Ruotsissa nimellä Sparreholmin Astrakaani.

Selitys.

Hedelmä keskikokoa suurempi.
Muoto pyöreähkön puikea, toinen kylki korkeampi; leveitä harjuja kulkee pit

kin hedelmän kupeita kannasta silmään saakka. Ympärys hyvin epätasainen.
Silmä hyvin epätasaisessa, aaltolaitaisessa syvennyksessä, pitkien, vihreiden, sen 

yli huipuksi kohenevien verhiönliuskojen sulkema. Verhiökuoppa syvä, tasasoukka, 
ulottuu siemenkoppiin saakka.

Kanta lyhyt, paksu; syvässä, kaidassa, vaaleiden ruostesäteiden ympäröimässä 
kuopassa.

Väri Valkosen vihreä; hedelmä kauttaaltaan harvaan pilkkuinen. Päivän puoli 
kauniin ruusuviiruinen, jossa pitempiä ja lyhempiä tummia juovia.

Siemenkoppi sipulimainen, leveä, avonainen, repeytyneiden seinämien välillä 
lokeroissa aina 15:teen osittain pyöreätä, osittain latteata, enimmäkseen tylppää siementä.

Pinta hieno, kalju, kiiltävä. Kuori ohut.
Liha valkeaa, kuulakkaa, mehevää, pehmyttä, sen Astrakaanimaku erinomai

sen hieno, ryytimäinen. Hyvälle tuoksahtava. Erinomainen pöytähedelmä. 
aika — lokakuun alkupuoli. Kestävyys —  hyvänä pari viikkoa.

Puu tavattoman vankkakasvuinen, lehdet suuret, tummat, pyöreät, hammaslai
taiset. Hedelmiä muodostuu usein vuosiversojen päihin, jotka ovat paksut ja  vahvat. 
Kestävä ja  jokseenkin satoisa.

Historiikki ja leveneminen. Sanomalehdessä „ Tidning för trädgärdsodlare“ 
N:o 6 v. 1874 löytyy tämän hedelmän historiikki selityksineen ja  kuvauksineen. Kun-
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nia tämän pelastamisesta unhotuksiin joutumasta tulee puutarhuri L. G. Hedlundille, 
Kun hän v:na 1860 astui toimeensa parooni Sprengtportenilla Sparreholmassa, löysi 
hän puutaimistossa erään vesan, jonka voimakas kasvu ja  suuret, tummat lehdet pistivät 
paikalla hänen silmiinsä. Nähdäkseen, voiko siitä saada arvokkaita hedelmiä, muutti 
hän tämän jalostamatta suojaiseen paikkaan. Kuuden vuoden kuluttua saatiin puusta 
hedelmiä, jotka kumminkin olivat madonsyömiä ja  kehittymättömiä. Vasta vuonna 1868 
saatiin 30 ä 40 kpl. suurta, kaunista omenaa, jotka tulivat kuulakoiksi kuin Astra- 
kaanit, kun saivat olla puussa täydelliseen kypsymiseensä saakka. Liha oli pehmoista, 
maku muistutti Rosenhägeriä. Pidettiin bastardina näistä kummastakin hedelmälajista, 
sillä useammissa paikoin puutarhassa kasvoi näitä puita vierekkäin. Jo 1870-luvulla 
oli laji levinnyt kaikkialle Södermanlantiin ja  löytyy se nykyjään kaikkien puutaimis- 
tojen hintaluetteloissa.

Syksyllä 1873 käväsimme Sparreholmassa ja  näimme silloin emäpuun tälle la
jille. Se kasvoi vanhan ajotien vierellä, jossa vaan oli ohut kerros ruokamultaa ko
valla savi- ja tiilisora-perustalla, mutta yhtäkaikki vankkana ja  rehevänä. Aivan oksien 
päissä rippui muutamia hedelmiä, näyttäen siinäkin yhden tämän lajin karakteristisia 
ominaisuuksia. Täytyy myös huomauttaa, että puulla oli hyvin suojattu paikka: 
rakennusten ja  puiden vuoksi ei kovempi tuuli päässyt siihen vaikuttamaan. Sen sijaan 
pääsi siihen auringon valo koko päivän ja  nähtävästi korvasi se jo mainitsemamme 
puutteet, jotka sillä asemastaan oli. Tästä opimme, mitä ennen kaikkia täytyy ottaa 
huomioonsa: kuiva, lämmin, päivänpaisteinen paikka, suojassa kovemmilta myrskyiltä,

Suomessa näyttävät sen hedelmät kehittyvän joka vuosi vaan lounaisosassa 
maata, jossa se on tunnettu hyväksi pöytähedelmäksi. Eräänä epäsuotuisana vuonna 
jäivät hedelmät kehittymättömiksi. Wiipurissa olemme sillä tehneet kokeita muutamina 
vuosina, mutta ilman sanottavia tuloksia. Puu viihtyi jokseenkin hyvin, vaan hedelmä 
jäi pieneksi ja  kehittymättömäksi. Parina ensi vuonna sen jälkeen kun puu oli istu
tettu, paleltuivat vuosiversot. Maanlaatu oli märkää, savensekaista hiekkamaata. Puut 
olivat alkuperäisin Albanon koekentältä. Itä-Suomessakin päästäisiin luultavasti parempiin 
tuloksiin, jos vaan saataisiin omissa puutaimistoissa kasvatettuja ja  jalostettuja puita.

Ominaisuudet ja arvo. Tämän hedelmän kaunis ulkopinta samoinkuin sen 
hyvät sisemmät ominaisuudet ovat sille jo näin nuorena hankkineet Ruotsin pomolo- 
giiassa etevämmän paikan, kuin monelle muulle vanhemmalle, vuosisataisen takaa pol
veutuvalle lajille. Meillä Suomessa viljellään sitä vaan harvassa paikassa ja  tunnetaan 
tuskin enempää kuin nimelleen, jonka vuoksi Pomoloogiselle puutarhalle olisi jätettävä 
toimeksi saada tarkemmin selville lajin soveltuminen maallemme. Koska olemme olleet 
tilaisuudessa saada hyvästi kehittyneitä hedelmiä lounaisosasta maatamme, emme voi 
olla suosittamatta tätä hedelmälajia viljeltäväksi Turun läänin ja  läntisen Uudenmaan 
sekä Ahvenanmaan puutarhoissa, joilla vaan on lämmin ja  kuiva asema. Vakuutuk
semme on, että taloudellinen voitto siitä korvaa runsaasti viljelijän vaivat. Kun vaan 
korjaa hedelmät pari päivää ennen, kuin ne ovat täydelleen kypsyneet, eivät ne menetä 
hienoa makuaan ja  saadaan kulkemaan hyvässä kunnossa rautateitse pitkiä matkoja.
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Punanen Astrakaani.
Kuva 9.

Kirjallisuus ja synonyymit: Enerothin Pom. s. 3. —  Röda Astrakaner. Lund-
strömin Trädgärdsb. s. 191. — Rother-Astrakan. Illustr. Handb. der Obstk. I, N:o 
24. —  Regelin Pom. I. s. 441. — Rod Astrakan. H. C. Bredsted, Dansk Pom. II 
s. 22. — Rod Astrakaner. Bentzien, Handbog for Frugttraeedyrkere, 1861, N:o 1. — 
Red Astracan. Lindley, A guide to the orchard and kitchen garden. 1831. — Red 
Astrachan. R. Hogg, The apple and its varieties, 1859, N:o 7. — R. Hogg, The fruit 
manual, 1884, s. 185. — Vermillon d’ete. The fruits and fruittrees of America, 1886 
s. 323. — Astracan rouge. M. Mas, Le verger, V, s. 2. — Andre Leroy, Dictionnaire 
de pomologi, N:o 20.

Selitys.

Hedelmä keskikokoinen.
Muoto litteä, pyöreähkö, jonkun verran souketen silmää kohti, harjuton; ympä

rys melkein pyöreä.
Silmä pitkien, vihreiden, suippokärkisten, taaskääntöisten verhiönliuskojen sul

kema, matalassa, hienokurttuisessa tai epätasaisessa syvennyksessä.
Kanta tavallisesti lyhyt, vihreä, päivänpuolelta punasenruskea, möyheä, harvoin 

kova ja  puutava, suuren ruosteruusukkeen ympäröimässä, syvässä kuopassa.
Pinta hieno, sileä, rasvaiselta tuntuva, vaaleansiniseen vivahtavan kasteharson 

peittämä.
Väri. Pohjaväri kellanvalkea, hedelmä kauttaaltaan tavallisesti tasaisen, tum

man karmosiinivärin peitossa, siellä täällä harvassa hienoja, vaaleampia, paikoin rus
keita pilkkuja.

Siemenkoppi sipulinmuotoinen, puoleksi avonainen; paljon tummanruskeita, 
turpeita siemeniä.

Liha Valkosta, kuoren alta ja  verhiökuopan kohdalla punertavaa, hienoa, mu- 
reaa, hyvin mehevää, maulleen erittäin miellyttävän hapahkoa. Hyvä pöytähedelmä. 
Kypsyy lokakuussa. Kestää hyvänä lyhyen aikaa, muutaman viikon.

Puulla säännöllinen, pyöreä latva. Lehdet tummanvihreät, leveät, pyöreähkön 
puikeat. Yuosiversot tumman violettiruskeat, niiden pinnalla harvassa pitkiä, hienoja, 
harmaankeltasia pilkkuja. Runko ei ole koskaan kiero. Kestävä koko eteläosassa 
maata. Hedelmällisyys hyvä. Puu näyttää olevan arka kolauksille. Muihin lajeihin 
k. esim. Säfstaholmin omenaan, Valkoseen Astrakaaniin y. m., verraten tarvitsee pieni 
haava kasvaakseen kiinni pitkän ajan. Täytyy lisätä, että sellaista arkuutta ovat 
osoittaneet kovaan savimaahan istutetut puut. Viihtyy parhaiten savensekaisessa 
hiekkamaassa, kuivalla, lämpöisellä paikalla.

Historiikki ja leveneminen. Vanhimmat tiedot tästä lajista, („röda astra- 
kanska"), antaa Bergius (Ruots.) v. 1780. Tämän hedelmän venäläisestä alkuperästä
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ovat kaikki ulkomaalaiset pomoloogit yhtä mieltä, sillä sen ei ole havaittu olevan ident
tisen minkään ulkomaalaisen lajin kanssa. Hedelmän sisemmät ominaisuudetkin viit- 
taavat sinne päin, että se on alkuperäisin pohjoisesta, jonka vuoksi Eneroth luulee tämän 
lajin olevan kotoisin samoilta tienoin, kuin Valkonen Astrakaani. Ruotsissa on se yhtä 
kestävä ja  satoisa, sekä viljellään yhtä pohjoisessa, kuin viimemainittu lajikin. Se 
seikka, että hedelmä v:na 1816 tuli Ruotsista Englantiin on vahvistanut yllämainittua 
Enerothin arvelua. Saksassa viljeltiin tätä lajia alkujaan pohjoisosassa maata, mutta 
tuli sittemmin pian yleisemmin tunnetuksi ja  hyväksi tunnustetuksi sekä leviää nyky
jään kaikkialle Saksan puutaimistoista. Se on hyvänä pidetty pöytä-, samoinkuin talous- 
hedelmäkin, pidetäänpä paikoin Valkosta Astrakaania parempana.

VVenäjällä, Punasen Astrakaanin alkuperäisessä kotimaassa, tiedetään tästä 
erinomaisesta hedelmästä kertoa hyvin vähän. Regel oli Lucas’eitä Reutlingenistä saa
nut ymppiä, jotka osoittautuivat täysin kestäviksi myöskin v:n 1866— 67 ankarana 
talvena; kumminkaan eivät ne vielä 1870-luvulla olleet kantaneet yhtään hedelmiä, ja  
senvuoksi ei hän voinut lausua Enerothille, voisiko tätä lajia pitää identtisenä minkään 
viljellyn venäläisen lajin kanssa. Itämeren maakunnissa on hedelmä jo kauvan ollut 
tunnettu ja  leviää sitä yhä edelleen Wagnerin puutaimistosta Rii’an luota.

Suomeen tuli Punanen Astrakaani parooni F. Hisinger-vainajan (Fagervikistä) 
ilmoituksen mukaan myöhemmin kuin Valkonen Astrakaani. Äminnen kartanon puu
tarhassa löytyi tämän vuosisadan alkupuolella, v. 1810—20, Punanen Astrakaanikin 
Valkosen Astrakaanin y. m. Ruotsista tilatuiden hedelmäpuiden joukossa. Jo kauvan 
näyttää sitä löytyneen Turun läänissä, jossa sitä yhä edelleenkin viljellään suurella 
menestyksellä. Olemme nähneet vanhoja, huonosti hoidetuita puita, joiden runko ja  
oksat ovat sammaltuneet sekä maa puiden tyvellä ruohottunut; huolimatta sellaisesta 
menettelytavasta näytti puu vankalta ja  on kantanut hedelmiä, joskin ne luonnollisesti 
ovat olleet vähemmin kehittyneitä. Mainitsemamme esimerkki todistaa, että puu voi 
kestää hyvinkin epäsuotuisia oloja.

Eagalundin puutarhassa Helsingin lähellä tulee hedelmä täydelleen tyypilliseksi 
niin ulkonäölleen kuin maulleenkin.

Suomen puutarhayhdistyksellä on puita, niistä eräs vaivaspuukin, jotka viihtyvät
hyvin ja  kasvavat täysin tyypillisiä hedelmiä, yhtähyviä kuin Keski-Ruotsissakin vil
jellyt. Hedelmällisyyskin (satoisuus) on ollut hyvä.

Koivuniemellä on puu osoittautunut kestäväksi, mutta kantanut vähän hedelmiä, 
nähtävästi syystä että se kasvaa pimentopaikalla.

Willniemen tilalla on lajia viljelty kauvan ja  näyttää se viihtyvän hyvin sen 
puhdas- ja  hieta-maisessa puutarhassa.

Saarelan tilalla Wiipurin lähellä löytyi muutamia puita, jotka olivat vankka- 
kasvuisia ja  kantoivat kehittyneitä hedelmiä, mutta koska olimme tilaisuudessa tarkas
tamaan lajia vaan 3 vuonna, jotka olivat hedelmän viljelykselle erittäin suotuisia, emme 
voi päättää, soveltuuko laji Wiipurin tienoille vai ei.

Ominaisuudet ja arvo. Tämä omenalaji ansaitsee kestävyytensä vuoksi pai
kan joka puutarhassa maamme eteläosassa; olisi kumminkin hauskaa koetteeksi viljellä 
sitä pohjoisemmillakin tienoin, tullaksi vakuutetuksi siitä, että hedelmää täällä yhtä 
hyvin kuin Ruotsissakin voi viljellä siellä missä Valkosta Astrakaaniakin. Miellyttävä 
maku ja  kaunis ulkomuoto tekee Punasen Astrakaanin arvokkaaksi kauppahedelmäksi.
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Se kypsyy juuri niinä aikoina, jolloin Valkonen Astrakaani ynnä muut aikaset kesä- 
hedelmät ovat loppuneet markkinoilta. Koska se on arka kolauksille kuten kaikki 
muutkin kesähedelmät, ei se juuri siedä pitempiä kuljetuksia. Parasta on viljellä sitä 
myötäväksi vaan siinä tapauksessa, että asuu lähellä jotakin kauppapaikkaa, syrjäisem
millä tienoilla ei sitä edukseen voi viljellä enemmän, kuin itse tarvitsee.

Tahdomme vielä kertoa muutamista havainnoista, joita olemme tehneet Puna- 
sesta Astrakaanista. Kelpaavathan ne kenties aluksi sille, joka vastaisuudessa voi ja 
tahtoo tarkemmin tutkia hedelmän historiaa.

Se joka vähänkin on tehnyt hedelmätutkimuksia, tietää, että Punasen Astrakaanin 
kaunis väri on hyvin harvinainen meidän pohjoisilla hedelmillämme, mutta sensijaan omi
tuinen suurelle osalle Etelä-Wenäjän omenalajeista. Tämä antoi aihetta vertailla pu
nasta Astrakaania muutamiin omenalajeihin, joita alussa vuotta 1893 saimme Krimistä, 
Botum’ista, Bakusta ja  Bessarabiasta. Niiden joukossa oli eräs Calvilli Krimistä, vä
rilleen niin eksyttävän yhtäläinen meidän Punasen Astrakaanimme kanssa, että viime
mainitun etelämaalaisesta alkuperästä ei kauvempaa voi olla epäilystä; olivatpa pohja- 
väri, lihan väri ja  siementen muotokin aivan yhtäläiset kummallakin. H arjut ja  se 
hieno, jalo maku, joka on omituista kaikille Calvilleille, eroitti ne kumminkin toisistaan.

Iso kuulas Astrakaani.
Kuva 10.

On luultavasti erityinen muoto Valkosta Astrakaania mutta voidaan eroittaa 
itsenäiseksi lajiksi, koska se useissa suhteissa eroaa siitä.

Selitys.

Hedelmä suuri.
Muoto litteähkö, soukkenee vähän silmän puolelle, — harjuinen, josta ympä

ryksen suuri epätasaisuus on seurauksena.
Silmä lyhyiden, tylppäkärkisten verhiönliuskojen sulkema, matalassa, harjuisessa 

ja  kasvannaisten täyttämässä syvennyksessä. Verhiökuoppa leveä, tylppä.
Kanta lyhyt, ruskea, suuren ruosteruusukkeen ympäröimässä kuopassa, jonka 

usein täyttää kantakasvannainen. Suotuisina vuosina on päivänpuolella punaselle hoh
tava harjanne. Usein jatkuu pitkin hedelmän pintaa hieno ruostejuova.

Pinta sileä. jm
Väri täysin kypsänä vaalean kellan vihreä, päivänpuolella kellanpunasta vivah

dusta, koko hedelmän pinta harvaan pilkkuinen päivänpuolelta, joka sen kautta tulee 
punasenruskeaksi värilleen.
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Siemenkoppi sipulinmuotoinen, suurilokeroinen, sen seinämät repeytyneet. Si
sältää paljon suuria, osittain litteitä, osittain pyöreitä, aina turpeita siemeniä.

Liha valkosenvihreää, pehmyttä, mehevää, putkilojänteiden sisäpuolelta aivan 
nesteen vallassa. Maku virkistävä, heikosti viinihappoinen. Kypsyy ja  korjataan myö
hemmin kuin Valkonen Astrakaani. Syksyllä 1891 oli hedelmä Suomen puutarhayh- 
distyksen puutarhassa täydellisesti kypsä ja  kuulakka 23 p:nä syyskuuta. Tulee tavalli
sesti kuulakaksi suotuisina vuosina ja  on silloin hyvin raskas. Sen kestävyys rippuu 
vuoden ilmastosuhteista. Kuulakkana pysyy hedelmä vaan muutaman päivän ja  tulee 
helposti jauhoiseksi.

Puun kasvutapa eroaa melkoisesti Valkosen Astrakaanin kasvutavasta. Suu
rella kuulaalla Astrakaanilla on leveä, säännöllinen latva, hienot haarat ja  taipuvat 
oksat sekä suuret, tummat lehdet. Vuosiversot hienot, ruskeanpunaset, niiden pinnalla 
tiheässä pitkiä pilkkuja; lehtiruodintukeet hieman siirrottavat, silmut huopanukkaiset. 
On täysin kestävä, mutta ei niin satoisa, kuin Valkonen Astrakaani.

Historiikki ja leveneminen. Emme tiedä, mistä tämä laji on syntyisin. 
Ruotsista on se viime vuosikymmenien kuluessa tullut Suomeen, ja  viljellään sitä siellä 
täällä koko eteläosassa maata. Emme ole olleet tilaisuudessa tutkia yhtään eksem- 
plaaria Turun läänistä, mutta, täytyy otaksua, että hedelmä siellä tulee vallan yhtä 
hyväksi kuin Keski-Ruotsissakin; Mariebergin puutarhasta (Inkoossa) saadaan näölleen 
ja  maulleen aivan täysinkehittyneitä hedelmiä. Tulipa hedelmä epäsuotuisana v:na 
1892 viimemainitussa paikassa suuruudelleen ja  näölleen täysin tyypilliseksi; maku ei 
ehtinyt kumminkaan täydellisesti kehittyä, koska hedelmät korjattiin liiaksi aikaisin. 
Hyvänä kestivät ne lokakuun loppuun ja  olivat silloin taloushedelminä erinomaisia.

Suomen puutarhayhdistys on viljellyt tätä lajia menestyksellä useampina vuosina. 
Syyskuun 13 p:nä v. 1891 oli hedelmällä täydellinen kuulakkuutensa ja  puhdas Astra- 
kaani-makunsa, joka ei kuitenkaan tuntunut niin hienolta, kuin Valkosella Astrakaanilla.

Saarelan tilalla lähellä Viipuria, jossa laji itäisinnä tavataan, olemme sitä ta r
kastaneet neljänä vuonna ja  joka vuosi on hedelmä ollut suuri ja  ulkopuolisesti tyy
pillinen, mutta ei koskaan kokonaan kuulakka. Valkonen Astrakaani tuli sen sijaan 
kuulakaksi joka vuosi; viimemainittu oli jo täysin kypsä v:na 1887— 88 syyskuun 15 
p:nä, edellistä taas ei voitu korjata ennenkuin syyskuun viimepäivinä. Lisäksi on mai
nittava, että maanlaatu oli raskasta, sekä paikka alttiina itätuulille.

Ominaisuudet ja arvo. Puu on kestävä ja  hedelmällisyys hyvin hyvä. He
delmä on aina arvokas; kuulakkana erinomainen, päinvastaisessakin tapauksessa hyvän
makuinen ja  soveltuu erittäin hyvin keitettäväksi. Menestyksellä viljellään sitä idem
pänä aina Kymin tienoilla. Viipurin läänissä täytyy puun, hedelmän täysin kypsyäksi, 
kasvaa suojaisassa paikassa, lämpimällä maaperällä, sekä kevyessä, väkevässä maassa.

7
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Oranji-omena.
Kuva 11.

Kirjallisuus ja  synonyymit: Enerothin Pom. II, s. 14.
Ylläoleva pomolooginen nimi on yleisin. Göteborgin tienoilla (Ruotsissa) kulkee 

hedelmä usein nimellä Sommarkaniker.

Selitys.

Hedelmä keskikokoista pienempi; säleistössä viljeltynä tulee se keskikokoiseksi.
Muoto litteähkön puikea, soukkenee silmään päin, välistä kekomainen, heikosti 

leveäharjuinen, jonka vuoksi ympärystä on epätasainen.
Silmä leveä; harmaanvihreät, karvaiset, pystyt verhiönliuskat matalassa, tylp- 

päharjuisessa syvennyksessä. Yerhiökuoppa leveä, ulottuu siemenkopin kärkeen saakka.
Kanta vahva, kova, kaidassa ja syvässä, ruosteruusukkeen ympäröimässä kuo

passa, josta yksi ja  toinen ruosteviiru kulkee pitkin hedelmän kylkiä.
Pinta kalju, kiiltävä, öljyinen.
Väri vihreänkeltanen, harvassa tummia pilkkuja; päivänpuoli kellanvihreä, kel- 

lanpunaselle vivahtava, pilkut punakehäiset.
Siemenkoppi sipulimainen, melkein umpinainen, sisältää useita paksuja siemeniä.
Liha vaikosta, kuulakkaa, hyvin mehevää, maulleen jalostunutta, imelänhapahkoa. 

Suotuisina vuosina tulee hedelmä täplittäin kuulakaksi, säleistössä viljeltynä tulee se 
usein läpinäkyväksi samoin kuin Valkonen Astrakaanikin. Kypsyy lokakuussa.

Säilymiskestävyys marraskuun loppuun. Soveltuu käytettäväksi pöytä- ja  
talousomenana.

Puun kasvutapa on vankka, latva pyöreä, epäsäännöllinen —  kenties puut
teellisen leikkelemisen vuoksi. Lehdet sileät, tukevat, lyhytkärkiset. Vuosiversot 
punaruskeat, keltapilkkuiset, hieman karvaiset. Kestävä ja  hyvin satoisa. Meilläkin 
kasvavat hedelmät kimputtain, kussakin enintäin 4 hedelmää.

Historiikki ja leveneminen. Ruotsissa tavattiin vanhimmat puut Skänessa 
(Börring), josta ne levisivät Westmanlantiin ja  Söderman]antiin. Eneroth ei koskaan 
päässyt selville lajin alkuperästä, vaikkakin hän sitä mitä uutterimmin tiedusteli. Koska 
hedelmä oli hyvin Vibyholmassa löytyvien venäläisten koelajien tapainen, otaksui 
Eneroth lajin olevan alkuperäisin venäläisen.

Suomessa on hedelmää viljelty jo kauvemman aikaa. Itäisinnä tavataan sitä 
I Villniemellä Haminan luona, jossa puut ovat kestäviä ja  kantaneet hyvin runsaasti 
täydellisesti kehittyneitä hedelmiä. Kinttulan tilalla Artjärven pitäjässä ovat säleistössä 
kasvaneet hedelmät tulleet täysin kuulakoiksi. Svartän tilallakin viljellään sitä menes
tyksellä, ja  Mariebergin puutarhassa Inkoossa on puita, joiden hyvin muodostuneet hedel
mät ovat saaneet hienon, ryytimäisen maun, mikä Itä-Suomessa viljellyiltä on puuttunut.
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Ominaisuudet ja arvo. Puun kestävyys ja  huomattavan suuri hedelmällisyys 
sekä se ominaisuus, että hedelmä kypsyy myöhemmin ja  säilyy hyvänä pitemmän aikaa, 
kuin Valkonen Astrakaani, on sille kylläkin suurena ansiona täydellä syyllä tullakseen 
viljellyksi koko eteläosassa maatamme. Lounaisosassa maata tulee hedelmä yhtä hy
väksi, kuin Keski-Ruotsissakin viljeltynä. Ei saa unhottaa, että tämä hedelmä kuten 
kaikki muutkin kuulakat kesäomenat, on arka pitkille kuljetuksille.

Epäsuotuisana vuonna 1892 kehittyi hedelmä Mariebergin tilalla täydellisesti 
ja  tuli hieno-, ei kumminkaan karakteristisesti ryyti-makuiseksi. Mainitsemme tämän 
osoitteeksi, minkälainen vastustuskyky lajilla on ilmastossamme.

Södermanlannin omena.
Kuva 12.

Kirjallisuus ja synonyymit: Enerothin Pom. II, s. 26.
Södermanlannissa tunnetaan tämä hedelmä usein nimellä Smultron-äpple tai 

Olje-äpple — jälkimäinen nimitys väärin käytettynä Södermanlannin Calvillille. Katso 
Eneroth s. 150.

Selitys.

Hedelmä keskikokoinen.
Muoto typistyneen kekomainen, toinen kylki joskus korkeampi. Ympärystä 

epätasainen, mutta ei siltä harjuinen.
Silmä avonainen, matalassa syvennyksessä, jossa on hyvin kapeat, säännölliset 

rypyt sekä ll:k in  mm:n pituiset, kapeat, taaskääntöiset. verhiönliuskat. Verhiökuoppa 
matala ja  leveä.

Kanta noin 2 cm. pitkä, kova, punaisenruskea, ruosteettomassa kuopassa, joka 
joskus on epätasainen, kun kanta on painunut sisäänpäin.

P in ta  hieno, kiiltävä, kalju.
Väri vaalean kellanvihreä; lämpiminä kesinä tulee se päivänpuolelta hienosti 

kellertävänpunasen-viiruiseksi (siplikkäiseksi) ja  juovaiseksi.
Siemenkoppi keihäsmäinen, avonainen; siemeniä paljon (14), litteitä, vinokärkisiä.
Liha valkeanvihreätä, kuulakkaa, mehuisaa; maultaan hienoa, miellyttävää, vii

nihapon sekaista. Tuleentumisaika lokakuun alussa. Kestävyys hyvässä korjuussa mar
raskuuhun asti, jolloin hedelmä putkilojänteitten sisäpuolelta alkaa näivettyä; pahen
tuminen leviää vähitellen ulospäin, vaikka sitä ei huomaa hedelmän pinnalta. Samaan 
aikaan ilmestyvät usein harjutkin. Kylminä ja  sateisina kesinä syntyy helposti sade- 
täpliä ja  hienoja ruostepilkkuja.

Puu kasvaa latvastaan pyöreäksi ja  lehdet tulevat pyöreän suikeiksi. On täy
sin kestävä ja  jokseenkin satoisa.
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Historiikki ja leveneminen. Eneroth lähetti useita kertoja hedelmän ulko
maiden pomoloogeille, mutta ilman menestystä; he eivät tunteneet lajia. Sukuperä on 
toistaiseksi tuntematon. Tämän lajin enemmän kuin sata vuotta vanhan emäpuun löysi 
Eneroth Äkerön talosta Södermanlannista. Oliko tämä muiden mukana tilattu Hollan
nista, siitä ei voinut Eneroth päästä selville, vaikka tutkikin mitä uutterimmin Äkerön 
kirjastoa ja  arkistoa. Laji on yleisesti levinnyt Södermanlannissa ja  on näyttäytynyt 
satoisaksi niinkin hedelmänviljelykselle epäsuotuisissa paikoissa kuin Säfstaholmissa ja 
Kesäterissä. Tämä sai meidän koettamaan sitä Suomessakin. Porvoon saaristossa on 
lajia viljelty suurella menestyksellä; Viipurinkin läheistöön on se istutettu, mutta ei ole 
onnistuttu saada hyvää tulosta. Villniemessä Haminan lähellä on puu ollut satoisa ja  
hedelmä tullut hyväksi pöytähedelmäksi.

Ominaisuudet ja arvo. Tätä lajia ansaitsee viljellä enemmän kuin tähän 
asti. Puu on kestävä ja  hedelmä arvokas hienon ulkomuotonsa ja hyvän makunsa 
vuoksi. Sillä on myöskin arvoa kauppahedelmänä, koska sen kypsyminen sattuu aikana, 
jolloin hedelmäin hinnat tavallisesti pyrkivät nousemaan.

Williams Favorite.
Kuva 13.

Kirjallisuus ja synonyymit: H. C. Bredsted. Dansk Pom. H, s. 289. — Willi
ams Favorite, William’s Early, William’s Red. Downing, The fruits and fruit-trees of 
America, 1880 s. 407. — William’s Favorite. J. J. Thomas, The american fruit cul- 
turist, 1885, s. 212. — William’s Favourite. Hogg, The fruit manual, 1884, s. 248. 
William’s Liebling. Oberdich, Illustrirtes Handbuch der Obstkunde, IV. s. 225.

Selitys.

Hedelmä keskikokoinen tai pienempi.
Muoto pyöreähkö, soukkenee hiukan silmään päin, typistyneen kekomainen, 

vinokasvuinen, heikosti leveäharjuinen. Ympärystä epätasainen.
Silmä osaksi ummessa pystyisistä, leveistä, ruskeista verhiönliuskoista, matalassa 

syvennyksessä, jota leveistä, matalista, pitkin hedelmän sivuja kulkevista harjanteista 
muodostuvat hienot rypyt ympäröivät. Verhiökuoppa matala ja tylppäkärkinen.

Kanta pitkä, ruskeanvihreä, päivänpuoli punasenruskea, tyvestä paksu ja me
hevä, matalassa kuopassa, joka melkein aina on ruosteeton. Joskus näkee kuitenkin 
jonkun hienon ruostejuovan.

Pinta sileä, hiukan öljyinen.
Väri himmeästi kellanvihreä, päivänpuolelta suurempi osa hedelmästä samean 

violettipunanen, joskus epäselvän karmosiinivärin peitossa; päivänpuolella sangen tihe-
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ässä hienoja, vaaleakehäisiä pilkkuja, jotka muistuttavat rautupilkkuja. Muutamilla 
hedelmillä on myöskin ruostepilkkunsa ja  juovansa, joskus myöskin täplänsä.

Siemenkoppi umpinainen; suurissa lokeroissa lukuisia, pitkiä, osaksi tylsiä, 
osaksi epätasaisia siemeniä, joista ainoastaan harvat tavallisesti ovat turpeita.

Liha valkeata, heikosti vihertävää, hienoa, sangen mehuisaa, möyheätä; maultaan 
erinomaisen hienoa ja ryytistä, muistuttaen renettejä. Hyvä pöytähedelmä. Tuleeniumis- 
aika Viipurin seuduilla lokakuun ensi päivinä, idempänä tapahtuu se aikaisemmin. 
Kestävyys Marraskuun alkuun.

Puu kasvaa latvastaan harvaksi. Lehdet sangen suuria, soikeita muodoltaan, 
tylpästi sahalaitaisia. Lehtikanta ja suuret suonet lehden alapuolella karakteristisesti 
punasia. Vuosiversot punasenruskeita, tiheässä pitkiä harmaankeltasia pilkkuja. Lehti- 
ruodintukeet pieniä. Lehtisilmut paksuja, punasia, kiiltäviä. Puu kestävä ja  sangen 
satoisa, viihtyy hyvästi voimakkaassa savimaassa.

Historiikki ja leveneminen. Tämä omenalaji on kotoisin Ameriikasta, jossa se on 
kasvatettu siemenestä Roxburgin luona Bostonin läheisyydessä. Noin 50 vuotta takaperin 
sai H. Behrens tunnetulta ameriikkalaiselta pomoloogilta A. J. Downingilta ymppioksia 
Travemiinden puutaimistoja varten. Täältä on laji sitten levinnyt, aluksi Pohjois-Sak- 
sassa. Tanskaan tuli se vuonna 1856 ja istutettiin keveään santamaahan, jossa se 
kasvoi nopeasti ja kantoi aikaisin ennen kypsymistään hedelmiä. Tämän vuoksi muutti 
viljelijä puun raskaasen maahan, jossa se kehittyi hyvästi ja kantoi suuria ja kauniita 
hedelmiä epäsuotuisampinakin vuosina. Raskaammassa maassa pysyivät hedelmät ok
sissa korjuunaikaan asti. Tämä osoittaa, että laji menestyäkseen vaatii väkevää, ras
kasta ja hyvää maata. Tämä tulee näkyviin myöskin Dowingin lausunnosta: „requires 
a strong rich soil“.

Lopulla 1860:lukua saapui laji Ruotsiin. Eneroth ymppäsi koeoksan Lindkö- 
pingin seudulle, jossa hedelmä tuli yhtä kehittyneeksi kuin Pohjois-Saksassa.

Suomessa olemme saaneet tehdä lajin suhteen havintoja ainoastaan yhdessä 
ja  niin itäisessä paikassa kuin Saarelan talossa Viipurin luona. Alussa 1880-lukua 
tilattiin Albanon Koekentältä (Ruotsista) 5 kpl. vaivaspuuta tätä lajia. Vaikka sangen 
raskaasen savimaahan istutettuina, kasvoivat puut niin, että niissä 3:ntena suvena istu
tuksen jälkeen oli sangen lukuisia hedelmiä, jotka kaikki olivat yllämainitun piirroksen 
suuruisia. Neljäntenä vuonna (1888) paleltuivat vuosiversojen päät; siitä huolimatta 
tuli puihin yhtä hyvä hedelmä, vaikka ei niin satoisa kuin edellisinä vuosina.

Ominaisuudet ja arvo. Koska nämä hedelmät kehittyivät niin suuressa 
määrässä Viipuria ympäröivien seutujen epäsuotuisammissa ilmasuhteissa, täytyy niiden 
aivan varmaan saada joukko hyviä ominaisuuksia, jos niitä viljellään lännempänä sopi
vissa puutarhoissa. Puu on kestävimpiä —  hedelmä mitä suloisin. Voidaan sen vuoksi 
puoltaa viljeltäväksi kaikkialla maamme eteläosassa. Jos hedelmä kehittyy vielä 
täydellisemmin — jota syyllä voidaan odottaa, kun sitä viljellään kaikin puolin suo
tuisammissa oloissa, — *on se saapa suuren arvon ei ainoastaan omalla pöydällä, vaan 
kaupassakin, jossa se voi nousta korkeaan hintaan loka- ja  marraskuun aikana.
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Säfstaholmin-omena.
Kuva 14.

Kirjallisuus ja synonyymit. Enerothin Pom. II, s. 24. — Regelin Pom. I, s. 473.
Vasta sitten kun Eneroth Puutarha-Yhdistyksen Vuosikirjassa vuodelle 1859 

oli selittänyt ja  esittänyt hedelmän erinomaisia ominaisuuksia, alkoi se suuremmassa 
määrässä levitä Säfstaholmin puutaimistoista; silloin oli jo laji saanut määrätyn nimen, 
jonka vuoksi se on päässyt saamasta, kuten monien vanhempien lajien on käynyt, joukon 
lisäni mityksiä.

Selitys,

Hedelmä keskikokoinen.
Muoto nuorien puitten hedelmillä tasasoukka, joskus liereä; epäselvät, leveät 

harjut; vanhempien puitten hedelmä on pyöreähkö, toinen kylki toista korkeampi, leveät 
harjut ulottuvat pitkin hedelmää ja  muodostavat epätasaisuuksia silmän ympärillä ja 
kantakuopassa. Ympärystä aina epätasainen.

Silmä avonainen, varustettu yleensä pystyisillä, taaskääntöisillä, tylppäpäisillä, 
vihreillä, haivenisilla verhiönliuskoilla epätasaisessa, kapeassa, matalassa syvennyksessä. 
Verhiökuoppa matala, suippo.

Kanta lyhyt; kapeassa epätasaisessa, ruosteettomassa kuopassa.
Pinta hyvin hieno, kiiltävä.
Väri vihreänvalkea, pilkut kuoressa hyvin vähän muodostuneet, päivänpuo- 

lella on kapeita, lyhempiä tai pitempiä, joskus tummempia ruusunvärisiä juovia, usein 
ainoastaan heikkoja, vaaleita viiruja.

Siemenkoppi sipulimainen, avonainen; siemenet harvalukuiset, pienet, pyöreät,
paksut.

Liha valkeata, hienoa, kuulakkaa, sangen mehuisata, maultaan ryytimäistä, 
jalostunutta. Tulee lämpiminä kesinä täplikkäästi läpinäkyväksi. Erinomainen pöytä- 
hedelmä. Tuleentumisaika lokakuussa. Kestää hyvänä saman kuun loppuun, riippuen 
sääsuhteista ja  säilytyspaikasta.

Epäsuotuisana vuotena 1892 tuleentui hedelmä Helsingin seuduilla lokakuun 
keskivaiheilla ja  säilyi marraskuun alkuun. Sen ulkomuoto poikkesi tavallisesta. Poh
javäri tuli tummemmaksi, päivänpuoli vaaleaviiruiseksi; kantakuopassa oli ruostevii- 
ruja, jotka kohosivat hedelmän kyljille, koko hedelmä oli harvakseltaan ruostepilkkui- 
nen. Siemenkoppi tuli suljetummaksi ja  sinne 12 hyvin muodostunutta siementä. Liha 
valkeaksi, hienoksi, ei niin runsaasti mehuisaksi, säilytti jalon aroominsa, vaan kadotti 
kaiken ryytimaun. Jos hedelmä olisi saanut olla puussa lokakuun alkuun, sen si
jaan että se korjattiin jo 25 päivänä syyskuuta, olisi se luultavasti tullut melkein ko
konaan normaaliksi sekä muotonsa että makunsa puolesta.

Puu on huomattava kauniin säännöllisen kasvutapansa puolesta. Latva on 
korkea ja pyöreä, lehdet pyöreitä, harvaan hammaslaitaisia. Vuosiversot hienoja, tum
manruskeita, tiheässä sangen kapeita, pitkiä pilkkuja; hienosti huopanukkaiset, tuskin 
ulkonevat suomut pienien lehtisilmujen alla. Puu on osoittaunut täysin kestäväksi koko 
Suomen eteläosassa, idässä päin Wiipurinkin seuduilla saakka. Vaikka puu ainoastaan
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joka toisena vuonna antaa runsaan sadon, voidaan sentään joka vuosi odottaa jotain 
satoa. Tämä puu näyttää viihtyvän kaiken laatuisessa maassa; hyvin raskaassa savi
maassa kärsii se kuitenkin usein kuorenahtautta.

Ominaisuus, jota ei sovi jättää mainitsematta, on puun kestäyyys ulkonaisia 
vammoja vastaan. Olemme olleet tilaisuudessa näkemään puunrungon, jossa oli pitkiä 
ja  leveitä haavoja, jotka verraten lyhyessä ajassa kasvoivat umpeen tavallisella haa- 
vainhoidolla, vaikka toisenlajiset puut kuihtuivat pienemmistäkin haavoista. Sairautensa 
aikana ei puu ollut kovinkaan surkastunut. Kuori on nuoremmissa oksissa karakteris- 
tisesti valkea.

Historiikki ja leveneminen. Laji on syntynyt siemenkylvöstä keskellä 1830- 
lukua Säfstaholmin tilalla Södermanlannissa Ruotsissa. Tiluksen silloinen puutarhuri, 
muuan saksalainen nimeltä Wrongstein, joka kasvatti siementaimia, kiinnitti huomionsa 
tähän vesaan ja  muutti sen kaukaiseen paikkaan puutarhassa. W. luopui pian toi
mestaan, mutta puun otti huomaansa jälkeläinen, joka yhä sitä huolellisesti hoiteli. 
Vesa varttui ja  antoi 1840-luvulla odottamattoman hyvän hedelmän. Laji levisi aluksi 
ymppioksilla niihin paikkoihin (katso Eneroth, s. 25.) — Ljung, Finspäng ja  Sträng- 
näs — joista Eneroth 1860-luvulla löysi tämän lajin hedelmiä, vaikka hän tiesi, ettei 
tämä laji ollut lähtenyt Säfstaholmin taimistosta, joka oli paljoa myöhemmältä ajalta, 
kuin löydettyjen puiden ikä osoitti.

Enerothin Pomologiiassa s. 24 on hedelmänselitys ja  lyhempi historiikki sen le
venemisestä sekä muutamia sanoja siitä suuresta arvosta, jonka kirjoittaja antaa sille 
„jaloimpana syyskuun pöytähedelmänä. “ Yllämainitun teoksen ilmestyttyä (1864) ei 
hedelmän arvossapito ole suinkaan vähentynyt vaan pikemmin päinvastoin. Vuosikym
menellä 1870 ryhtyi Säfstaholmin puutarhuri, G. Nilson, suurenmoisella tavalla jalos- 
tuttamaan tätä lajia ja  levittämään sitä Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa y. m. maissa. 
Ruotsissa tapaa tuskin ainoatakaan puutarhaa, jossa ei voitaisi osoittaa, pohjoisimpana 
Gefleborgin läänissä, Säfstaholmin-omenapuuta, ja  jossa ei hedelmän hyvyydestä kiitok
sella puhuttaisi.

Wibyholmin kalkkimaassa tuli hedelmä suureksi ja melkein aina täplittäin 
läpinäkyväksi.

Suomessa olemme olleet tilaisuudessa näkemään hedelmiä useassa paikassa 
Uudenmaan läänissä. Kaikkialla ovat ne kehittyneet hyvin ja  tulleet täydellisesti yhtä- 
hyviksi kuin Säfstaholmissakin viljellyt. Porvoon saaristosta saimme syksyllä 1887 
tavattoman suuria ja kauniita hedelmiä, hyvin mehuisia ja  täplittäin läpinäkyväisiä. 
Puut kasvoivat hiekkamassa.

Koivuniemessä on 4 raskaaseen maahan istutettua puuta, jotka ovat voimak
kaita, viihtyvät hyvin ja  antavat vuosittain täysin muodostuneita vaikkapa ei juuri 
vallan runsaasti hedelmiä.

Lepolan huvilassa Järvenpään aseman luona on tätä  lajia monta vuotta viljelty 
täydelliseksi tyytyväisyydeksi viljelijälle, joka ylistää sen kestävyyttä. Antaa hedelmän 
joka syksy, mutta ainoastaan joka toinen vuosi runsaamman.

Wiipurissa saatiin syksyllä 1887— 88 kauniita hedelmiä nuorista, raskaasen 
maahan istutetuista puista. Niitä ei voitu ottaa puusta ennen kuin syyskuun viimei
sinä päivinä ja  ne olivat täydellisesti kypsiä lokakuun keskipaikoilla; aina hyvänma
kuisia. Meillä näyttää tämä laji olevan aikainen syyshedelmä.
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Ominaisuudet ja arvo. H arvat lajit ovat meillä niin lyhyessä ajassa saa
vuttaneet yhtä suuren levenemisen kuin tämä, mutta harvat sopivatkin niin hyvin meidän 
oloihimme. Waikka puu ei ole niin satoisa, kuin voisi toivoa, ovat sen muut ominai
suudet niin ratkaisevan hyviä, että se ansaitsee paikan jokaisen sekä torpan että her
rastalon puutarhassa. Hedelmästä, joka kestää kuljettamista, voinee lokakuulla tulla 
hyvä kauppatavara.

Pippin Newton.
Kuva 15.

Selitys.

Hedelmä keskikokoinen.
Muoto litteähkön puikea, joskus typistyneen kekomainen. Ympärystä, joka 

tavallisesti on pyöreä, voi välistä olla epätasainen ja  siinä 4 täysin muodostunutta har
jannetta, niin että hedelmän poikkileikkaus näyttää melkein neliskulmaiselta.

Silmän sulkevat leveät, suippopäiset, vihreät verhiönliuskat matalassa, aaltolai- 
taisessa syvennyksessä, jossa usein näkee sangen hienoja ruostepilkkuja ja  joskus sade- 
täpliä. Verhiökuoppa syvä, kapea; ulottuu avonaisen akselitorvekkeen huippuun.

Kannan pituus näkyy ylläolevasta piirroksesta, — tulee joskus Mukan pitem
mäksi, kovaksi, vihreäksi, päivänpuolelta punaseksi; syvässä, kauniin punaruskeassa, 
ruosteruusukkeisessa kuopassa.

Pinta hyvin kalju, hieno.
Väri keltanen, joskus vihreäänvivahtava; hedelmällä kauttaaltaan suuria pilk

kuja, päivänpuolella himmeä karmosiiniväri, usein kuultava, joskus muutamilla vaalean- 
punasilla pilkuilla varustettu.

Siemenkoppi umpinainen ja  siinä 8 paksua, litteätä, turpeata siementä.
Liha valkeanvihreätä, pehmeätä, mehusaa; suloisen maukasta, muistuttaen 

Ananasmansikkaa. Ryytinen aroomi antaa lajille suuren arvon pöytähedelmänä. Tu
leentuu lokakuun lopussa. Kestää kuukauden päivät.

Puun kasvutapa on voimakas, kaunis, säännöllisesti pysty oksainen; vuosi- 
versot heikkorakenteisia vahvoihin oksiin verraten, punaruskeita, karheahaivenisia, 

- tiheästi keltapilkkuisia. Lehdet vaaleita, herttamaisia. Puu tavattoman kaunis, sopii 
nurmikon kaunistukseksi, on kestävä ja  viihtyy hyvin hiekkamaassa.

Historiikki ja leveneminen. Lajin aikaisempaa Mstoriaa emme tunne; nimestä 
päättäen voinee sitä pitää yhtenä niistä monista englantilaisista lajeista, joita erinomaisten 
ominaisuuksiensa vuoksi on siiretty Saksan taimistoihin, mistä ne ovat levinneet toisiin 
uiaiMn, niiden joukossa Suomeenkin. Professori Sahlbergin suureen puutarhaan Huvi
tuksessa (Yläneen pitäjätä) tuotiin puu 1840-.luvulla ja  tuli pian huomatuksi sekä 
kauniin ulkomuotonsa että hienojen, ryytimakuisten hedelmiensä vuoksi. Sikäläisen tai-
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miston levittämällä löytää lajin nyt monessa puutarhassa Turun läänissä. Regel on Pie
tarin pomoloogiseen puutarhaan saanut Pip Newtonin Lontoon Hort. Soc.:lta ja 
Pippin yellow Neivtonin Oberdichilta Hannoverista; hänellä ei ole mainittavana mitään 
muuta kokemusta, kuin että halla pani puun latvan epäsuotuisina vuosina 1866—67. 
(Regelin Pomologiia I, s. 463).

Ominaisuudet ja arvo ovat tällä lajilla osoittautuneet niin erinomaisen edul
lisiksi, ettei voida olla omistamatta sille tarpeellista tarkkaavaisuutta.

Kun laji meidän maassamme monena vuonna on näyttäytynyt kestäväksi ja 
antanut täysin kehittyneitä hedelmiä, olisi syytä suuremmassa määrässä tehdä kokeita sen 
viljelemisessä. Tähän uskallamme kehoittaa, koska olemme täysin varmoja siitä, että 
hedelmä ulkomuotonsa ja hienon makunsa vuoksi on kohoava hyvään hintaan ja täy
dellisesti palkitseva viljelijän vaivan.

#

Björkvikin-omena.
Kuva 16.

Enerothin Pom. II, s. 149.

Selitys.

Hedelmä keskikokoinen.
Muoto pyöreähkö, hiukan kapeneva silmää kohden; toisella kyljellä karakteris

tinen suuri kasvettuina tai sitten kuoppa, tavallisesti umpeenkasvanut; tuskin huomat
tavat haljut. Ympärystä epätasainen.

Silmä matalassa, tasaryppyisessä kuopassa, pohjalla leveät, pitkät, suippopäiset, 
silmän päällä yhtyvät verhiönliuskat. Werhiökuoppa tylppäkärkinen.

Kanta paksu, möyheä, punanen, vinosti painunut täyttyneesen kuoppaan tai kas
vettuinaan.

Pinta kalju, kiiltävä.
Väri täysin tuleentuneena valkean vihreä, hienoista valkeakehäisistä pilkuista 

täplikäs, päivänpuolella epäselviä, tiheitä, yhtyviä viiruja, jotka ulottuvat alas aina kas
vettuinaan ja kantaan saakka; pilkkujen ympärys päivänpuolella vivahtaa tummemman 
punaselle. Epäsuotuisana vuonna 1892 muuttui suuri osa pilkuista ruosteeksi, sitä 
paitsi ilmestyi muutamia hienoja ruostejuovia hedelmän sivuille.

Siemenkoppi herttamainen, osaksi avonainen; siinä monta (12), suurta, litteätä 
siementä.

L ih a  täysin tuleentuneena valkeata, vihreälle vivahtavaa, mehuisaa, möyheätä, 
heikosti happamelta maistuvaa. Suotuisina vuosina on hedelmässä kuulakkaita pilkkuja, 
jotka muistuttavat valkoista Astrakaania. Erinomainen taloushedelmä. Tuleentuu lo
kakuussa. Kestää hyvänä joulukuuhun.

8
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Puun kasvutapa pyramiidin muotoinen, harva; oksat voimakkaita ja  niissä 
tiheässä hedelmäversoja. Lehdet paksuja, tummia, pitkulaisia, suippopäisiä, sahalaitaisia. 
Vuosiversot ruskeanpunasia, kiiltäviä, niissä harvassa pitkiä, pyöreitä, vaaleita pilk
kuja, lehtisilmut kiiltäviä. Puu viihtyy hyvästi savimaassa. Kasvaa sangen hyvin 
varjoisissakin paikoissa. Satoisuus tasainen, ei koskaan runsas; puu kantaa hedelmiä 
joka vuosi.

Historiikki ja leveneminen. Laji on Enerothin mukaan tuntematonta alku
perää. Vaikka jo vuosisata viljeltynä löysi hän sen ainoastaan Björkvikin talosta Itä- 
Götanmaasta. Nyt levinnyt Keski-Ruotsissa useimpien taimistojen toimesta.

Koivuniemeen (Sipoon pitäjätä) on laji tuotu Säfstaholmin taimistosta Söder- 
manlannista (Ruotsissa).

•
Ominaisuudet ja arvo. On Koivuniemessä ansainnut arvonsa erinomaisena 

taloushedelmänä. Epäsuotuisana vuonna 1892 tuli hedelmä sekä ulkopuolisesti että si
sästä täysin kehittyneeksi, jonka ohessa puu antoi verraten runsaan sadon. Voidaan 
viljellä ei ainoastaan eteläisessä osassa maata, vaan hyvinkin kaukana sisämaassa. Hedelmä 
vie voiton kaikista niistä „ruokaomenoista“, joita marraskuulla pidetään kaupan Hel
singin torilla. Sillä luulisi saatavan sangen korkean hinnan.

Ruotsalainen Rosenhäger.
Kuva 17.

Kirjallisuus ja synonyymit. Enerothin Pom. H, s. 52. — Rosenhäger. Lund- 
strömin Trädgärdsb., s. 192. —  Dansk Rosenhäger. Enerothin Pom., s. 109. — Svensk 
Rosenhäger. Regelin Pom. I, s. 472. — Schvedischer Rosenhäger. Illustr. Handb. 
der Obstk., IV N:o 472. —  Rosenhseger. Bredsted, Dansk Pom. II, s. 63.

Nimi, kuten hedelmäkin, on kotoisin Saksasta, josta laji on tullut Ruotsiin ja  
vähitellen leviämistään levinnyt. Sen nojalla, että nimitys Rosenhäger on löydetty 
eräästä Upsalassa olevasta käsikirjoituksesta 1600:lta, otaksuu Eneroth, että laji on 
tuotu Ruotsiin jo hyvin kauvan aikaa sitten. Tämä arvelu käy todenmukaiseksi, jos 
ottaa lukuun ne monet yhtämerkitsevät nimitykset, joita hedelmä on aikojen kuluessa 
saanut. Joukko tällaisia synonyymiä tulee tavallisesti sen hedelmälajin osaksi, jota 
pitkät ajat on eri seuduissa viljelty, kun ei ole välitetty ottaa selkoa tai painaa muis
tiin hedelmän alkuperäistä nimitystä. Ainoastaan muutamilla tiluksilla Södermanlan- 
nissa on säilynyt nimitys Rosenhäger.

Eroittaakseen tämän lajin Saksassa ja  Tanskassa viljellystä, monessa suhteessa 
erilaisesta Rosenhägeristä, lisäsi Eneroth sanan ruotsalainen tätä lajia merkitsemään.
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Selitys.

H e d e lm ä  keskikokoinen.
M uoto  pyöreähkö, hiukan kapeneva silmään päin; leveät harjut pitkin hedelmää. 

Ympärystä hyvin epätasainen.
Silmän, joka on avonainen, peittää osaksi sen yläpuolella olevat kapeat ver- 

hiönliuskat. Se on avarassa syvennyksessä, joka on täynnä suuria, harjujen synnyttä
miä kasvettumia. Yerhiökuoppa karakteristisesti leveä ja  syvä.

Kanta lyhyt, ruskea, joskus möyheä ja  siinä tapauksessa vihreän värinen, on 
kiinni harjuisessa, tasaisessa, vaaleanruskean ruusukkeisessa kuopassa.

Pintaa peittää kuura, niin kauvan kuin omena on puussa. Muutoin on se 
kiiltävän hieno sekä öljyinen tuleentumisaikana.

Väri vaalean vihreänkeltanen, päivänpuoli tahi suurin osa hedelmää sekaisin ruu
sun- ja  karmosiininvärinen; pilkuilla vaaleahkot kehät, joskus on ainoastaan hienoja 
ruostepilkkuja; muutama kapea, tummavärinen juova kulkee pitkin hedelmää.

Siemenkoppi suuri, sipulimainen; siinä lokerot kapeita, avonaisia, joissa muu
tamia omituisen pitkiä, kapeita, ohuita, tummanruskeita siemeniä.

Liha hyvänhajuista, hienoa, kuulakkaa ja  valkeata sekä punertavaa kuoren 
alla, verhiökuopan ja putkilojänteiden ympärillä. Maku tavattoman väkevä ja jalosti 
aroominen. Täydellisesti kehittyneenä mitä oivallisin pöytähedelmä. Tuleentuu loka
kuussa. Kestää joulukuun keskipalkoille.

Puu kasvaa voimakkaaksi, sillä on pyöreä, harva, säännöllinen latva, vahvat, 
suorat haarat ja  oksat sekä omituisen harmaa kuori. Lehdet suuria, pyöreitä, tum- 
manvihreitä, sahalaitaisia. Yuosiversot tummasti karmosiiniruskeita ja  niissä harvassa 
sangen hienoja, kellan valkeita pilkkuja. Lehtiruodintukeet aivan vähän siirrottavia; leh
tisilmut huopanukkaiset.

Puu on kestävä koko lounaisosassa maata ja  viihtyy parhaiten keveässä hiek
kamaassa. Satoisuus on sangen suuri. Puu on erittäin arka kolauksille, jotka hel
posti synnyttävät kehitykselle haitallisia haavoja. Pienintäkään haavaa ei saa halvek
sia, vaan pitää sitä hoitaa säännöllisesti ja  huolellisesti.

Historiikki ja  leveneminen. Vaikka Eneroth useina vuosina perättäin lähetti 
sekä runkopuiden että säleistöjen hedelmiä Oberdichille Saksaan, ei hän onnistunut 
saamaan selkoa tämän lajin identtisyydestä minkään tunnetun ulkomaisen omenalajin kanssa.

Otaksuttavasti on vuosisatoja sitten Ruotsiin tuotu Rosenhäger suotuisalla vil
jelyksellä uusissa oloissa kehittynyt siksi, mikä se nyt on: itsenäiseksi ruotsalaiseksi 
lajiksi, niin erinomaiseksi kaikin puolin, että sitä pidetään «Ruotsin jaloimpana hedel
mänä" ja luetaan Oalvillien joukkoon. Eneroth pitää hedelmää hyvin suuressa arvossa 
ja  arvelee, että jos viljelee ainoastaan kolme puuta hedelmätarhassaan, niin yhden näistä 
pitäisi olla Rosenhäger.

Vibyholmissa oli useita tämän lajisia puita. Hedelmän siellä saavuttama kehitys 
vei voiton kaikista niistä hedelmistä, joita olemme olleet tilaisuudessa koettelemaan 
useissa hedelmäviljelykselle sopivissa paikoissa Södermanlannissa. Tämän lajin viljelyk
sessä saatujen kokemusten nojalla havaittiin selvästi, että lämmin kalkkiperäinen maa 
saa hedelmän kehittymään korkeimmilleen.

Säfstaholmissa, — tässä kaikissa suhteissa hedelmänviljelykselle epäsuotuisassa 
paikassa — tulivat hedelmät ulkonaisesti tyypillisiä, vaan eivät koskaan saaneet samaa
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voimakasta, jaloa makua, kuin kalkkimaassa kasvaneet. Pohjoisempana kuin Gäflebor- 
gin läänissä ei lajia ole viljelty.

Suomeen tuotiin laji jo edellisellä vuosisadalla, jolloin ensimmäiset kappaleet 
saapuivat 1760-luvulla vastaperustettuun Fagervikin puutarhaan, jossa tätä hedelmää 
edelleenkin viljellään suurella menestyksellä. Meille lähetetyt hedelmät ovat olleet tyy
pillisiä väriltään ja  maultaan, mutta omituisen kekomaisia muodoltaan.

Svartässakin on tämä laji kehittynyt tyypilliseksi; siellä vetää etupäässä sen 
kaunis väri huomiota puoleensa.

Tämän vuosisadan alussa oli Aminnessa Halikossa suuria puita, jotka antoivat 
runsaasti kauniita hedelmiä.

Kustön talossa on vanha puu, jota viime vuosina on nuorennettu taitavalla 
oksimisella.

Kaikki tämä todistaa, että Rosenhägeriä on kauvan Suomessa viljelty.
Huvituksessa korjattiin v. 1876 kauneimmat hedelmät, mitä Suomessa olemme 

nähneet. Vaikka puu oli istutettu karkeaan soramaahan, oli se terve ja  hedelmä tyy
pillisesti kaunis; maku oli erittäin hieno ja  muistutti Keski-Ruotsissa saatuja. Aino
astaan Vibyholmin kalkkimaassa viljellyistä voitonvievää emme ole nähneet Ruotsissa 
emmekä Suomessa.

Helsingin läheistöllä viljellään tätä omenalajia useissa paikoissa ja  sangen hy
vällä menestyksellä. Hedelmä, joka täällä yleensä on keskikokoinen ja  sitä pienempi, 
on kuitenkin kaunis ja hieno maulleen.

Gammelbyn talossa viljeli aikoinaan översti Nyberg 1830-luvulla tätä hedelmää sä- 
leistössä.' Se tuli suureksi ja  kauniiksi, ja  siitä maksettiin marras- ja  joulukuulla 
Helsingissä 2 ruplaa kapalta, jonka korkuinen hinta siihen aikaan oli ainoa laatuaan.

Lepolassa (Tuusulan pitäjässä) viljellään useita tämän lajisia puita; ne ovat 
kauniimpia, mitä olemme nähneet Helsingin seuduilla.

Koivuniemessä on laji istutettu savimaahan. Puu on kaunis ja  säännöllisine 
latvoineen on se paikan kaunistuksena. Se sai muutamia vuosia sitten runkoonsa pari 
syöpähaavaa, jotka ehkäisivät hedelmäsadon ja koko puun hyvinvoinnin; sen mukaan 
kuin haavat paranivat, alkoi hedelmäsato uudelleen.

Itäisimpänä on lajia menestyksellä viljelty Willniemessä Haminan seudulla. Siellä 
tulee hedelmä tuskin keskikokoiseksi, mutta sillä on sentään karakteristinen muotonsa, 
väri ja  maku. Paikan omistajan kokemus on osoittanut, että laji ennen kaikkea vaatii 

\ hiekkamaata kehittyäkseen.
Saarelaan ^Viipurin luona istutettiin 2 puuta tätä lajia, mutta niinä harvoina 

suotuisina vuosina, joina kiinnitimme niihin huomiota, eivät ne koskaan näyttäneet viih
tyvän. Vuosiversot pani halla joka vuosi. Jo tta laji siellä voisi kehittyä normaali- 
sesti, täytyy sen saada suojaisa paikka, lämmin ja  kuiva sija sekä kevyttä ja voima
kasta maata. Jos se siitä huolimatta ei näytä viihtyvän, on parasta lopettaa sen viljeleminen 
Wiipurin läänin itäisessä osassa.

Ei Pietarin pomoloogisessa puutarhassakaan näytä laji mitenkään viihtyvän, koska 
osoittautuu araksi. Sekä vuosiversot että vanhemmat puuosat ovat kituneet pitkistä 
ja  kylmistä talvista.

Ominaisuudet ja arvo. Tätä lajia on — kuten tässä yllä mainittiin — jo kauvan 
viljelty Suomessa ja  on sen vuoksi hyvin tu ttu  hedelmänviljelijöille maan lounaisosassa. 
Kuten kokemus on osoittanut — viihtyy se sangen hyvin Uudenmaan läänin etelä-
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osassa, niin että turvallisesti voi antaa sille paikan jokaisessa herrastalossa, jossa voi
daan suojella puu ulkonaiselta vahingoittumiselta, joka seikka näkyy olevan tärkeä 
ehto tämän lajin viihtymiselle. Hedelmän kaunis ulkomuoto säännöllisesti kehittyneenä, 
sen erinomaiset sisälliset ominaisuudet ja  tuleentuminen marraskuussa ovat tehneet sen 
tunnetuksi, korkeahintaiseksi kauppatavaraksi.

Ringstadin-omena.
Kuva 18.

Enerothin Pom. II, s. 50.

Nimensä on se saanut Ringstadin talosta Itägötanmaassa.

Selitys.

Hedelmä keskikokoinen.
Muoto epäsäännöllinen, kekomainen, vino, toinen kylki korkeampi; leveäharjui- 

nen, jonka vuoksi ympärystä on epätasainen.
Silmä osaksi avonainen, siinä pitkät verhiönliuskat, matalassa ja  kapeassa syven

nyksessä, joka on täynnä kasvettunsa. Verhiökuoppa vähäinen; pienemmissä hedelmissä 
joskus kapea ja  syvä.

Kanta 20 mm pitkä, kova; sangen syvässä, vaalean ruosteruusukkeisessa kuo
passa, joskus ruosteeton.

Pinta hieno, kiiltävä, pehmeä.
Väri kellanvihreä, päivänpuolella ruskeanpunasia lieskoja, jotka loppuvat reu

naan pieninä juovina; tummakehäisiä hienoja pilkkuja koko hedelmän pinnalla.
Siemenkoppi sipulimainen, avonainen, siinä 9 osaksi paksua osaksi litteätä 

siementä.
Liha valkeata, kuoren alta vihreälle vivahtavaa, hienoa, kuulakasta, miellyttävästi 

imelän hapahkoa, johon makuun suotuisina vuosina tule hieno ryytimäinen aroomi.
Tuleentumisaika — marraskuu. Kestävyys —  ei joulukuun yli.
Vuonna 1892 tuli hedelmä ulkonaisesti täysin kehittyneeksi, vaan maku tuntui 

raa’alta.
Puu kasvaa voimakkaaksi, sillä on pyöreä latva ja tiheässä suuria lehtiä. 

Vuosiversot ovat pitkiä, hienoja, punasenruskeita, ja niissä tiheästi hienoja, pitkulaisia, 
kellanvalkeita pilkkuja. Hyvin vähän siirrottavat lehtiruodintukeet.

Historiikki ja leveneminen. Eneroth löysi hedelmän Ringstadin tilalta, 
jonka silloinen omistaja D. Lönnherg häntä huomautti sen erinomaisista ominaisuuksista. 
Hedelmä lähetettiin ulkomaiden pomoloogeille, mutta ne eivät sitä tunteneet.. Yli-
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intendentti Oberdich Hannoverissa piti sitä synnynnäisestä ruotsalaisena. Sitä kehutaan 
kaikkialla runsaan ja  tasainen satoisuutensa vuoksi.

S u o m e ssa  on huomioomme tullut ainoastaan' hedelmä 15-vuotisesta puusta, 
joka on näyttäytynyt täysin kestäväksi, vaikka maanlaatu on hiukan raskasta. Satoi
suus ei ole suuri, mutta tämä laji on ehkä yksi niitä, joista ei saada runsaampaa satoa, 
ennenkuin puu on tullut vanhemmaksi.

Ruotsalainen Talvipostof.
Kuva 19.

Kirjallisuus ja synonyymit. Enerothin Pom. II, s. 126. — Vintergylling. A. 
Lundströmin Trädgärdsb., s. 19B. — Illust. Handb. der Obstk. VIII, N:o 648. — 
Hegelin Pom. I. s. 459.

Södermanlannissa Ruotsissa tunnetaan hedelmä usein nimellä Vintergylling tahi 
Vinterastrakan, mutta yleisimmin esiytyvä nimitys on Grägylling, joka Enerothin olisi 
pitänyt säilyttää, koska luultavasti tuo pomolooginen nimitys Talvipostof ei koskaan 
saa sitä syrjäytymään. Meilläkin Suomessa on nimitys Grägylling hyvin yleinen.

Selitys.

Hedelmä keskikokoinen.
Muoto pyöreähkön kekomainen, joskus korkea ja silloin pyöreähkön puikea, 

aina korkeuttaan leveämpi, hieman harjuinen. Ympärystä epätasainen.
Silmä osaksi kannaltaan leveiden, suippopäisten verhiönliuskojen sulkema mata

lassa, epätasaisessa ja ryppyisessä syvennyksessä. Verhiökuoppa syvä, keilamainen.
Kanta kova, syvässä, kapeassa kuopassa, jonka sisäosa on hieman ruostunut; 

joskus ulottuu ruoste kuopan reunoille.
Pinta kuiva, kiiltävä.
Väri vihreänkeltanen, päivänpuolelta hienosti karmosiiniviiruinen, jossa näkyy 

selvään kapeita juovia sekä harvassa pilkkuja.
Siemenkoppi sipulimainen, avonainen, sisältää monta paksua, karakteristisesti 

hienokärkistä, aina turpeata siementä.
L ih a  vihreänvalkeata, mehuisata, maultaan miellyttävää, heikosti viinihappoista ja 

ryyditöntä. Suotuisina vuosina saadaan tästä lajista meillä hyviä pöytähedelmiä. Tuletn- 
iumisaika maarraskuun lopussa. Kestää pilaantumatta tammikuuhun, rippuu kuiten
kin hedelmän puusta ottamisesta ja  säilyttämisestä.

Puun kasvutapa. Tavattoman levinnyt, epäsäännöllinen, harva latva. Oksat 
alastaipuisia. Lehdet päältäpäin kiiltävän vihreitä, alapuolelta vaaleanharmaita huopa-

1
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nukkaisia. Vuosiversot paksuja, suklaanruskeita, huopanukkaisia, ja  niissä pitkulaisia 
pilkkuja; siirrottavat lehtiruodintukeet; lehtisilmut pieniä, huopanukkaisia. Omituisinta 
puulle on sen kiertynyt runko. Viihtyy yhtä hyvästi savi- kuin hiekkamaassa, on 
kestävä ja  antaa jonkun sadon joka syksy, mutta ainoastaan joka toinen vuosi runsaam
man. Rungon täytyy aina olla vähintäin 1 metrin korkuinen, sillä oksat taipuvat vä
hitellen hedelmien painosta alaspäin ja  ulottuvat vihdoin maahan, josta seuraa monta 
vaikeutta. Jotta hedelmä saavuttaisi täydellisen kehityksensä puussa, ei sitä tule kor
jata  ennenkuin lokakuun keskipalkoilla; säilyväisyys riippuu suuressa määrässä ke- 
räysajasta ja  tavasta.

Historiikki ja leveneminen. Tämän hedelmän historian selville saaminen mak
soi Enerothille kaksi matkaa Saksaan sekä useiden vuosien työn ja  matkat omassa 
maassa. Kuitenkaan ei hän saanut koskaan mitään varmaa mielipidettä, mistä, kuinka 
ja milloin hedelmä oli tullut Ruotsiin. Hyvillä perusteilla otaksuu hän kuitenkin, että 
se on vanhimpia Ruotsissa nykyään viljellyistä lajeista. Kun hedelmiä, jotka lähetet
tiin Saksan ja  Ranskan pomoloogeille, ei tunnustettu saksalaisiksi eikä ranskalai
siksi, otaksuu hän tätä siksi lajiksi, joka vuosisadalla 1500 tuli Ranskasta nimellä 
Postophe d’hiver. Tämän kanssa näkyy ruotsalainen Talvipostof olevan sukua. Se on 
vuosisatoja viljeltäessä kehittynyt Ruotsissa ja  tullut siksi, mikä se nyt on, itsenäiseksi 
ruotsalaiseksi Talvipostofiksi.

Sitä viljellään yleisesti koko eteläisessä ja  keskiosassa maata, mutta se ei näytä 
viihtyvän pohjoisempana kuin Gäfleborgin läänissä.

Suomeen tuli tämä laji edellisellä vuosisadalla Fagervikiin, jossa sen vielä tä
näänkin tapaa paikan parhaimpien joukossa.

Professori Sahlberg tilasi Talvipostofin suureen puutarhaansa Huvituksessa. Se näyt
täytyi kestäväksi ja  hyvin satoisaksi, oli viljelijästään suuriarvoinen, lisääntyi ja  istutettiin 
Huvituksen tilalle, josta se yhä on löydettävissä. Nykyajan parannettujen kulkuneuvojen 
vuoksi pitäisi siitä olla suurta taloudellista hyötyä paikalle. Näillä kahdella tilalla, 
Fagervikissa ja  Huvituksessa, olemme nähneet kauneimmat, Suomessa viljellyt, hedel
mät tätä lajia, täysin yhtähyviä kuin Keski-Ruotsissa viljellyt. Otaksuttavata on, että 
hedelmä tulee yhtä oivalliseksi melkein kaikkialla maan lounaisosassa.

Svartässa on sitä viljelty kauvan ja  menestyksellä, sekä levitetty sikäläisistä 
taimistoista.

Hagalundissa Helsingin luona on korjattu erinomaisia hedelmiä.
Koivuniemessä on pari puuta, jotka ainoastaan 10 vuotta ovat paikalla kasva

neet. Ne ovat kehittyneet voimakkaasti, antaneet runsaasti kauniita hedelmiä; vieläpä 
vuonna 1892:kin oli sato sangen runsas.

Lepolassa Järvenpään aseman luona on jo useita vuosia korjattu laadultaan oi
vallisia Talvipostofia, keskikokoisia, tyypillisiä ulkomuodoltaan ja  maultaan. Sato on, 
sielläkin ollut runsas.

Idempänä löytyy laji Willniemessä Haminan luona. Omistajan, översti Melartin 
tekemien muistiinpanojen mukaan on se »kestävä, yksi jaloimpia."

Saarelassa näkyivät nuoret puut, istutettuina raskaasen maahan, täydellisesti viih
tyvän — ja muodostivat lukuisia hedelmäversoja, (»hedelmäkannuksia") niinä kolmena 
vuotena, jotka minä niitä istuttamisen jälkeen hoidin.

Pietarin pomoloogisessa puutarhassa on laji osoittaunut täysin kestäväksi paitsi 
talvella 1866— 67, jolloin vuosiversot paleltuivat.
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Ominaisuudet ja arvo. Jalompia ja  hienompia omenoita voimme tosin vil
jellä, mutta tuskin mitään lajia, joka voi tälle vetää vertoja kestävyydessä ja  satoisuu
dessa. Puu antaa joka vuosi hedelmän, joka toisena vuonna olemme havainneet sadon 
erittäin runsaaksi. Vuonna 1892:kin tuli hedelmä ulkonaisesti täysin kehittyneeksi; jos 
se olisi saanut riippua puussa lokakuun loppuun, olisi se luultavasti tullut hyväksi 
sisällisestikin. Ulkomuotonsa ja  tuleentumisaikansa vuoksi, joka on joulukuussa, pi
täisi tämän hedelmän saavuttaa suuri kauppa-arvo jouluajan markkinoilla. Se on 
aina erinomainen taloushedelmä ja  maksaa vaivan viljellä parhaiten juuri sellaisena. Omena- 
lajia, jolla on näin hyvät ominaisuudet, ei voida kylliksi puoltaa yleisesti viljeltäväksi 
maan eteläosassa; puun kestävyyteen nähden Wiipurin ja  Pietarin tienoilla, pitäisi sitä 
voitaman meidän maassa viljellä hyvinkin kaukana pohjoisessa.

Muodot ovat meillä sangen vaihtelevaisia. Itä-Suomessa tulee hedelmä usein 
keskikokoiseksi, pyöreän leveäksi, harjuttomaksi; joskus on se kekomainen ja  harjui- 
nen, joskus puikeahko. Mikä muoto hedelmällä onkin, ovat siemenkoppi ja  siemenet 
aina karakteristisia, niin että niistä helposti voi tuntea lajin.

Sipuliomena.
Kuva 30.

Kirjallisuus ja synonyymit: Enerothin Pom. II, s. 61— 158. — Zwiebel-Bors- 
dorffer. Lundströmin Trädgärdsb., s. 197. — Luikenapfel. Regelin Pom. I, s. 458. 
— Luiken-Apfel. Illustr. Handb. der Obstk. 1, N:o 71. — Luiken. Bredstedin Dansk. 
Pom. II, 463. — Luikenapfel, Ludvigsapfel. E. Lucas, Werthvolle Obstsorten IV, 
1872, s. 37. — Luikenapfel. Engelbrecht, Apfelsorten (1889), s. 668. — Luiken. 
Andre Leroy, Dictionnaire de pomologi, N:o 257.

Selitys.

Hedelmä keskikokoista pienempi.
Muoto litteähkön puikea, ilman mitään harjuja. Ympärystä melkein pyöreä.
Silmä leveä, avonainen, siinä lyhyet, osaksi taaskääntöiset verhiönliuskat kal

jussa, hienoryppyisessä, avarassa syvennyksessä. Verhiökuoppa pieni, matala, maljan- 
muotoinen.

Kanta lyhyt, tulee vanhemmissa puissa noin 3 cm. pitkäksi — syvässä, val
kean ruosteruusukkeisessa kuopassa.

Pinta sileä, kiiltävä, hieman öljyinen.
Väri keltanen, vihreälle vivahtava, päivänpuoli heikosti karmiini värinen, har

vassa valkokehäisiä pilkkuja sekä muutama sileä, kasvettumantapainen kohopaikka, 
joskus joku sadetäplä.

Siemenkoppi sipulimainen, lokerot umpinaiset ja  monta litteätä, ja  turpeata siementä.



65

Liha valkeankeltasta, hienoa, tiivistä; maku puhdas, hapahko. Erinomainen 
taloushedelmä. Tuleentumisaika marraskuussa. Säilyy helmikuuhun.

Kasvutapa. Puu kasvaa epäsäännöllisesti, oksat hajalleen, näiden latvat 
alaspäin. Lehdet eivät erittäin suuria, puikeita, tylpästi hammaslaitaisia. Vuosi- 
versot, jotka kehittyvät joka vuosi, ovat hienoja, tummanpunasen ruskeita, harvak
seltaan huopanukkaisia ja  hienoilla keltasilla pilkuilla varustettuja. Vaikka se puu, 
jota olemme olleet tilaisuudessa tutkia, oli sangen pahasti vahingoittunut, oli siinä 
runsaasti hedelmiä; emme kuitenkaan voi sanoa, oliko satoisuus joka vuosi yhtä hyvä. 
Ilmoitettiin, että puu oli 15 vuotta vanha, ennenkuin se rupesi antamaan hedelmiä 
suuremmassa määrässä.

Historiikki ja leveneminen. Etevä pomoloogi Edw. Lucas ilmoittaa teokses
saan: „Werthvolle Obstsorten“ hupaisia lisätietoja lajin historiikkiin: „Tämä on tunne
tuimpia ja  levinneimpiä omenalajeja Wiirtembergissä. Vanhemmissa pomoloogisissa teok
sissa sanotaan tätä hedelmää Ludvikin-omenaksi; tämän vuosisadan alussa muutettiin 
nimi kuulumaan Luis Luiken’iksi, joka jälkimäinen nimi on pysynyt pomoloogisena." Luul
laan nimen johtuvan eräästä Esslingenissä asuneesta viininviljelijä-suvusta ista.

Satunnaisen lisätiedon hedelmän historiikkiin antaa Andre Leroy, joka sanoo: 
„ Seitsemännellätoista vuosisadalla oli meillä omenalaji Louys, jota mainitsi ja  kuvaili 
munkki Claude Saint Etienne, siv. 213 teoksessaan Nouvelle instruction pour connaitre 
les bons fruits."

Lucas pitää epävarmana, onko tämä hedelmälaji sama kuin ne samannimiset he
delmät, jotka hän vuonna 1866 sai Hannoverista. Hän huomauttaa, että saksalaiset, 
jotka viljelevät lajia nimellä Louis (Ludvig), lisänimellä Luiken, eivät pidä sitä alku- 
peräisesti saksalaisena.

Wiirtenbergissä on tämä omenalaji suuressa arvossa erinomaisen satoisuu
tensa ja  harvinaisen kestävyytensä vuoksi. Puu viihtyy hyvästi mitä raaimmassa, 
alavimmassa, hallanarimmassa paikassa ja on epäsuotuisista seikoista huolimatta aina 
yhtä satoisa. Hedelmää pidetään pöytähedelmänä, mutta toisarvoisena; pidetään talou
dessa erinomaisena hilloksi ja  kuivattavaksi, sekä on suuresti haluttua tavaraa markki
noilla. On esimerkkiä siitä, että sato yhdestä puusta vuosittain voi nousta 20 ä 30 
sentneriin, mikä ei ole ihmeellistä, kun latva tulee tavattoman kookkaaksi. Syynä 
tähän on puun omituisuus nuorentaa itsensä lukuisilla oksilla, joita vuosittain kasvaa 
vanhemmista oksista. Nuoret oksat kasvavat aluksi kohtisuoraan ylös, mutta taipuvat 
myöhemmin alaspäin. Tämä nuorentuminen on syynä siihen, että puu ilman mitään 
erityistä hoitoa antaa runsaasti hedelmiä ja tulee hyvin vanhaksi. Puu kukkii hyvin 
myöhään.

Tanskassa on laji toistaiseksi kovin vähän tunnettu ja  viljelty. Bredsted 
puollustaa otettavaksi sitä varsinkin rahvaan puutarhoihin, joissa puu yllämainittujen 
ominaisuuksiensa vuoksi olisi erittäin sopiva ja  vähitellen poistaisi tieltään kaikki ny
kyiset näissä puutarhoissa viljellyt huonot lajit.

Ruotsissa ei Sipuliomena ole niin suuresti levinnyt, kuin se ansaitsisi. Eneroth 
luuli tähän syyksi sen, että viljelijän kärsivällisyyttä liiaksi koettelee tieto siitä, että 
puu vasta 15 ä 20 vuotta vanhana alkaa antaa hedelmiä suuremmassa määrässä.

9
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Pietarin pomoloogisessa puutarhassa on Regel viljellyt lajia sangen suuressa 
määrässä, mutta vähäisillä tuloksilla. Puut kärsivät joka vuosi pakkasesta, hyvin an
karina talvina paleltuivat he melkein kokonaan.

Ainoa kappale tätä lajia, jota Suomessa olemme olleet tilaisuudessa tarkas
taa, oli Huvituksessa (Yläneen pit.), jonne se oli saapunut niiden puiden joukossa, 
jotka prof. Sahlberg suurta puutarhalaitostaan varten oli tilannut Boothin puutaimis- 
tosta Liibeckin luona. Niinä harvoina vuosina, joina hedelmää tarkastelimme, tuli se 
aina yhtä suureksi kuin piirustus osoittaa, sekä pidettiin niin arvokkaana, että arvel
tiin sitä kannattavan viljellä laajoissa piireissä.

Svartässakin on yksi n. s. „Svartän sipuliomenapuu", joka kantaa hyviä hedel
miä. Tämä näyttää kuitenkin olevan laji, joka ei pidä yhtä meidän selittämämme Si- 
puliomenan kanssa, ja jonka pitäisi voida laajalti levitä meidän maassamme.

Ominaisuudet ja arvo. Tämän hedelmälajin ominaisuuksista on Suomessa 
toistaiseksi aivan liian vähän kokemusta, jotta voitaisiin sitä suosittaa yleisemmin vil
jeltäväksi. Kun meidän maassamme ei ole pomoloogista puutarhaa, olisi toivottavaa, 
että Sipuliomena otettaisiin viljeltäväksi yksityisissä puutarhoissa, jotta voitaisiin päästä 
selville, saako hedelmä täällä suunnilleen samat ominaisuudet kuin AYurtenbergin 
Sipuliomena. Jos hedelmä pääsisi maassamme täysin kehittymään, tulisi se suurenar- 
voiseksi ja  voisi meillä, kuten laita on Saksassa ja  Tanskassa, soveltua rahvaan puu
tarhoihin.

o

Akerön-omena.
Kuva 21.

Kirjallisuus ja synonyymit: Enerothin Pomologiia II, s. 135. —  Akeroseblet,
H. C. Bredsted, II, s. 393.

Nimensä on se saanut Akerön talosta Södermanlannissa.

Selitys.

Hedelmä keskikokoinen.
Muoto korkeakasvuinen, helposti tunnettava, karakteristisesti liereä, leveämpi 

alapäästä, toinen kylki korkeampi, heikosti leveäharjuinen. Ympärystä epätasainen.
Silmän sulkevat paksut, tylppäpäiset verhiönliuskat matalassa, epätasaisessa, 

hienoryppyisessä syvennyksessä, Yerhiökuoppa leveä, soukkakärkinen. <$*•**#«.'*
Kanta pitkä, hieno, kova, ruskea; kuoppa täynnä tuskin näkyviä, hienoja, vaa

leita ruostejuovia; joskus on kanta siinä kasvettuma.
Pinta hieno, sileä, kiiltävä. Kuori ohut, kova.
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Väri kellanruskea, päivänpuolta peittää tiilipunanen väri, jolla on hienoja, 
ruusunvärisiä pilkkuja ja  juovia.

Siemenkoppi suuri ja siinä muutamia paksuja, hienokärkisiä, osaksi tylsiä siemeniä.
Liha valkeata, vihreälle vivahtavaa, hyvin mehuisata, mureata, runsaasti ime- 

länsekaista, omituista, mutta erittäin miellyttävää maultaan. Hieno pöytähedelmä. Kypsä 
tammikuussa. Säilyy huhtikuuhun, jos hedelmä on näyttänyt olevansa täysin terve 
sekä ulkomuodoltaan että maultaan.

Puu kasvaa voimakkaaksi ja  komeaksi, oksat pystyisiksi. Lehdet lyhytruotisia, 
pyöreähköjä, tummia. Yuosiversot paksuja, vahvoja, tummasti suklaanruskeita, harvak
seltaan hienopilkkuisia; lehtiruodintukeet siirrottavia. Puu on täysin kestävä ja  sangen 
satoisa. Pitää enemmän hiekansekaisesta eli keveämmästä m aasta; kasvaa savimaassakin, 
mutta antaa silloin niukemmin hedelmiä.

Historiikki ja leveneminen. Kotoisin Ruotsista. Äkerön talossa Södermanlan- 
nissa kasvaa eräs jättiläispuu. Koska Eneroth ei keksinyt hedelmää samaksi minkään 
ulkomaan omenalajin kanssa, antoi hän sille nimen sen tiluksen mukaan, jolla se kasvoi. 
Nyt lienee laji levinnyt melkein koko Ruotsiin; kaikkialla on puu suosittu ja  kehuttu 
kestävyytensä, satoisuutensa ja  hienon makunsa vuoksi; varsinkin saa se pitkällisen 
säilyväisyytensä vuoksi yleistä tunnustusta. Eneroth asettaa Äkerön-omenan arvossa 
Gravensteinerin ja  Ruotsalaisen Talvipostofinkin edelle. Kiinnitettyään lopulla 1850- 
lukua huomionsa tämän lajin erinomaisiin ominaisuuksiin, leveni se pian sangen ylei
seksi ja  sitä viljellään nyt niinkin kaukana pohjoisessa kuin Gefleborgin läänissä.

Suomessa ei liene kysymyksessä olevaa hedelmälajia kauvan viljelty siitä 
päättäen, ettei meiltä koskaan ole löydetty mitään vanhoja eksemplaareja. Itäisimmäksi 
on laji istutettu Saarelaan Wiipurin luokse; siellä olivat nuoret puut täysin kestäviä 
niinä kolmena vuotena, jotka niitä hoidimme; vuosiversot tuleentuivat, vaikka puu oli 
sangen kovassa maassa ja  avonaisella paikalla. Me olemme vakuutetut, että hedelmä 
kehittyisi tässä osassa maata, jos se saisi korkean, lämpimän ja  suojaisan paikan.

TVillniemessäHaminan luona on puu, joka on noin 30 vuotta seisonut paikallaan; 
muistiinpanojen mukaan on se osoittaunut „kestäväksi ja  sangen satoisaksi; hedelmä on 
erinomaisen kaunis, ja  kypsyy joulukuussa, kestää kevääsen". — Hedelmä ei tule 
suureksi; syynä siihen on kuiva, hiekkainen maa, johon puu on istutettu.

Kinttulassa viljellään lajia menestyksellä.
Helsingin läheisyydessä on useita paikkoja, joissa jo monena vuonna on korjattu 

kauniita ja  täydellisesti kehittyneitä hedelmiä, kuten 1 Hailiko, , TVester-
kulla, Koivuniemi y. m.

Svartässa on tätä lajia jo kauvan viljelty. Tilan omistaja parooni Linder, he- 
delmäntuntija, jonka lausunnoille on suuri merkitys annettava, väittää Äkerön-omenan 
olevan täydellisesti yhtäläisen eli identtisen erään krimmiläisen lajin kanssa.

Me olemme havainneet, että lajia erinomaisella menestyksellä viljellään lännen- 
pänä olevissa paikoissa.

Ominaisuudet ja arvo. Sen kokemuksen nojalla, johonka tämän hedelmän 
viihtymisestä ja  kehittymisestä koko eteläisessä osassa maatamme olemme tulleet, voimme 
sille ennustaa vastaisuudessa suuren levenemisen. Puun kestävyys ja  sen antamat 
runsaat sadot, hedelmän hieno maku ja  varsinkin sen säilyväisyys pitkälle talvella,
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tekevät tämän mitä arvokkaimmaksi omenalajiksi suomalaisessa pomologiiassa. Kauppa- 
hedelmänä saa se suuren arvon, koska sitä tarkoituksen mukaisesti ja huolellisesti 
talvella hoitaen, voidaan myydä pöytähedelmänä maalis- ja  huhtikuulla. Kestää hyvin 
kuljetusta, varsinkin joulun edellä; sen jälkeen alkaa hedelmä kypsyä ja tulee arem
maksi ilmanvaihdoksille, joiden alaiseksi se kuljettaissa joutuu.

Puolustetaan viljeltäväksi koko Etelä-Suomessa niin suuressa määrässä kuin 
mahdollista.

t



Ve näläi s iä  o m e n a l a j e j a .

Jo vuosikymmeniä on meillä viljelty useita venäläisiä hedelmälajeja. Koska ne 
ovat näyttäytyneet erittäin sopiviksi meidän oloihimme, ja  huomio niihin on alituisesti 
nousemassa, tahdomme seuraavassa antaa muutamia historiallisia tietoja puutarhan- ja  
hedelmänviljelyksestä Venäjällä.

Täytyy tunnustaa, että edellisen vuosisadan herkkusuut Venäjällä ymmärsivät 
puutarhanhoitoa. Tietonsa tässä aineessa olivat he hankkineet omilta puutarhureiltaan, 
jotka vuorostaan olivat käyneet opissa ulkomaisilla ammattimiehillä. Joukko sellaisia 
kävi maassa Pietari Suuren hallituksen aikana (1689 —1725) varta vasten tarkasta
massa niitä suuremmoisia puutarhalaitoksia, jotka syntyivät pääasiallisesti keisarin 
alkuunpanosta.

Jos vertaa Venäjän puutarhanviljelystä alulla 18:tta vuosisataa siihen kehityskan- 
taan, mikä sillä on 19:nen vuosisadan lopulla, täytyy valittaa, ettei se tämän vuosisadan 
kuluessa ole ollenkaan edistynyt, vaan pikemmin mennyt taaksepäin. Kaikki ne suuret 
puistot ja  puutarhat, jotka nykyään ovat olemassa, ovat perustetut edellisellä vuosisadalla. 
Useimmat ovat nyt hyljättyinä ja  rappeutuneina, varsinkin aatelisten tiluksilla ja  huvi
loilla ovat ne usein mitä surkeimmassa tilassa.

„ Puutarha “-käsite taiteelliselta kannalta katsoen oli aivan vieras vanhoille mos
kovalaisille, jotka korkeintaan tunsivat sangen alkuperäisiä kyökkipuutarhoja. Kun Eng
lannin kuningatar Elisabet otti vastaan Iivana Julman (1538— 1584) lähettiläät rehe
vässä ja suurenmoisessa linnanpuistossa, valittivat nämä kotiintullessaan, että puheille- 
pääsy suotiin heille „kaalitarhassa“ — ylenkatsotussa paikassa, joka ei ollenkaan 
vastannut heidän korkeata arvoaan.

Venäjän suuri uudistaja, nerokas Tsaari Pietari I  älysi puutarhan- ja  hedelmä- 
viljelyksen hyödyn ja harrasti sitä, kuten kaikkea muutakin, mikä saattoi hyödyttää 
hänen suurta valtakuntaansa. Hän perusti puistoja, puutarhoja ja hedelmäistutuksia 
Moskovan ja Pietarin linnoihin. Viimeksi mainitun kaupungin n. s. „Kesäpuutarha“ 
oli hänen ensimmäisiä töitään ja  herätti koko maailman ihailua.

Tähän aikaan alkoi suurastelisto perustaa puutarhoja tiluksilleen. Siinä käy
tettiin erilaisia menetystapoja, kuten hollantilaista, englantilaista, ranskalaista „ sään
nöllistä" (Lenotren järjestelmää) sekä niin sanottua „säännötöntä", eli toisin sanoen 
sitä, mikä enimmin lähestyy luontoa. Ulkolaisia puutarhureita kutsuttiin, hedelmäpuita 
ja  harvinaisia kasvia tilattiin vieraista maista, ei kammottu suuria vaikeuksia kulje
tuksessa eikä äärettömiä kustannuksia, joita sellaiset yritykset vaativat. Kreivi Sche-
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remetjeffin tiloilla, Kuskofissa ja  Ostankinissa, oli kokonaisia lehtoja jättiläisuuruisia 
laakeri-, pomeranssi- ja  sitruunapuita. Ruhtinas Tscherkaski tuo tatti Siperiasta suu
renmoiseen huvilaansa Moskovan luona satavuotisia seeteripuita (Pinus cemhra) koko
naiseksi puistikoksi. Paljaat kuljetuskustannukset sellaisista puujoukoista nousivat tie
tysti äärettömiin summiin.

Keisarinnat Elisabet (1741— 1761), Katariina II (1762— 1796) ja  Maria Feodo- 
rowna pitivät huolta puutarhanviljelyksen edistämisestä. Heidän toimenpiteistään saivat 
Tsarskoje Selon, Peterhofin ja  Pawlo\vskin huvilinnojen puistot sen suurenmoisen leiman, 
mikä niillä tänäänkin on.

Katariina II:sta sanottiin „pohjan Semiramiiksi". Tuon kuuluisan assyyrialaisen 
kuningattaren tapaan laitatti hän »riippuvia puutarhoja". Suunnattoman suuren sel
laisen (45 m. pitkän ja  21 m. leveän) antoi hän järjestää suurille kiviholveille, jotka 
hän rakennutti niin suuresti rakastamaansa Eremitageen. Sinne istutettiin suuria 
lehtipuita, kaunistuspensaita ja  monenlaisia kukkia. Käytävät somistettiin mar
moripatsailla. Eräässä kasvihuoneessa elätettiin kaniinia, apinoita, papukaijoja ja 
muita etelämaan eläimiä. Keisarinna antoi usein itse määräyksiä pienimpäin yksityis- 
töidenkin toimittamisessa. Kun Katariina eräällä matkalla kulki Chersonin ohi, tarjot
tiin hänelle kirsikoita, joiden makuun hän sattui mieltymään. Hän lähetti heti 
Tsarskoje Seloon joukon kirsikkapuita, jotka piti istuttaa linnan puutarhaan. Kun 
hän palattuaan Pietariin sai tietää, että puut hovipuutarhurin huolimattomuuden kautta 
olivat turmeltuneet, valtasi hänet »ankara viha", senaikasen kertomuksen mukaan. 
Ulkomaiden hoveissakin tiedettiin, että keisarinna harrasti hedelmäinviljelemistä. Ker
ran lähetti hän lahjaksi Fredrik suurelle arbuuseja, jotka olivat kasvaneet keisarillisen 
puutarhan taimilavassa.

Puutarhanviljelys saavutti Katariinan aikana jonkunlaista kunnioitusta. Hovissa 
alettiin käyttää kasveja koristuksina juhlallisissa tilaisuuksissa. Silloisen suuriruhti
natar Maria Feodorownan*) tapana oli valmistaa puolisollensa »surpriiseja" istuttamalla 
vaahteria, jotka olivat tämän lempipuita. Suuriruhtinatar, hänen puolisonsa ja  lapsensa 
istuttivat omin käsin joukon puita Pawlowskin linnan läheisyyteen. Tästä istutuksesta, 
jota vielä tänäänkin sanotaan »Perhelehdoksi", sekä eräistä ranskalaisista ruusupensaista 
piti hän mitä suurinta huolta koko elämänsä aikana. *

Yleisesti levinneen puutarhanviljelyksen kautta tuli Venäjän köyhä kasvisto pai
koittain rikkaammaksi siitä ulkomaisesta kasvijoukosta, joka tuotiin maahan ja  sittem
min metsistyi. Niinpä levisi Pietariin ja  läheisiin puistoihin venäläisten »Ruotsintammi" 
(Quercus Robur) ja »Saksan lehmus" (Tiliä parvifolia), joita siihen aikaan tavallisesti 
tilattiin Liibeckistä. Vähä-Venäjän ilmastoon sovellutettiin kastanja (Fagus castanea), 
Saksan pähkinäpuu (Juglans regia) ja  Mulperipuu (Morus nigra). Baturinissa nähdään 
vielä tänäänkin suurten, kreivi Rasumofskijn perustamien, hedelmäistutuksien jäännöksiä.

Kreivitär Rumjanzoff kirjoitti (1799) kirjeen miehelleen maatilaltaan Kanar- 
schasta (Moskovan kuv.). Siinä valitti hän puutarhan huonoa tilaa, jonka sanoi sak
salaisen puutarhurin syyksi. Sen yhteydessä ilmoitti hän, että naapurit samaan aikaan 
korjasivat persikoita.

Tunnettu Wolkoff vakuutti: »kirsikat, joita saadaan Moskovan ympärillä, ovat 
suuria kuin omenat". Niiden laatu oli todellakin niin erinomainen, että niitä kyseltiin 
ulkomaillakin.

*) Perintöruhtinas Paavali Petrowitschin, (keisari Paavali I:n) puoliso.
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Edellisen vuosisadan keskivaiheilla oli puutarhanviljelys jo niin suuresti edisty
nyt, että jokaisella varakkaammalla aatelismiehellä oli sekä hyvin järjestetty kyökkipuu- 
tarha että omat hedelmäistutuksensakin, joista hän pitkin vuotta sai pöydälleen koti ja  
ulkomaisia hedelmiä. Keisarillisissa puutarhoissa Moskovan ja  Pietarin luona harjoi
tettiin hedelmänviljelystä suuressa määrässä. Hedelmät sokeroitiin ja säilytettiin eri 
tavoilla ja  täyttivät keisarillisen hovin suuret tarpeet.

Hedelmänviljely s kylmässä maassa alkoi Wenäjällä samaan aikaan kuin viljelys 
lasienkin alla. Tulokset olivat luultavasti hyvin vähän kehuttavia; ei tiedetä mainita 
mitään parempaa hedelmälajia alkupuolelta 1700-lukua, vaikka Belgian, Ranskan 
ja  Saksan erinomaisimpia hedelmälajeja siihen aikaan sangen yleisesti istutettiin. Syy 
tähän tuloksettomaan työhön täytyy olla siinä, että ulkolaiset puutarhurit, jotka eivät 
tunteneet avaran Wenäjän ilmastoa, tilasivat ulkomaiden parhaita, arimpia lajeja. Vih
doin väsyttiin kuitenkin istuttamasta puita, jotka eivät tuottaneet hedelmää. Silloin 
syntyi ajatus kasvattaa hedelmäpuita omassa maassa. Aika tähän oli erittäin sopiva, 
sillä maassa oli nyt joukko omia puutarhureita, jotka olivat saaneet sivistyksensä alku
puolella vuosisataa kutsutuilta ulkolaisilta puutarhureilta. *)

Keisarinna Katarina II näki, että yleinen ja  hyvin järjestetty hedelmäviljelys 
saattoi tuottaa valtakunnalle suurta taloudellista voittoa. Pöydässään antoi hän ta r
joilla mieluimmin oikeita venäläisiä hedelmiä, jotka, jos mahdollista, olivat kasvaneet hänen 
omilla tiluksillaan. Monella muulla tavalla kehoitti hän hedelmiä viljelemään. Aate
listo seurasi hovin esimerkkiä ja niin kilpailtiin uusien ja  hämmästyttävien tulosten saa
vuttamisessa tällä alalla. Keisarinna kutsui Wenäjälle joukon saksalaisia uutisasukkaita, 
jotka asettuivat maan etelä- ja itäosiin sekä Pietarin kuvernementtiin. Nämä tulivat 
pian kuuluisiksi ja  auttoivat hedelmänviljelyksen kehittymistä sen järkiperäisen hoidon 
kautta, minkä puille antoivat.

Edellisen vuosisadan lopulla perustettiin puutarhoja sekä huvilinnoihin että mo
nelle maatilalle Pietarin kuvernementissa. Niihin on istutettu ainoastaan sellaisia ve
näläisiä hedelmälajeja, jotka kestävät ilmastoa ja  jotka epäsuotuisampinakin vuosina 
kantavat hyvin kehittyneitä hedelmiä. Sellaisen tarkoituksenmukaisen valikoimisen täy
tyy perustua aikaisemmin tehtyihin havaintoihin ja  kokemuksiin, joista kumminkin ny
kyjään valitettavasti puuttuu luotettavia muistiinpanoja. Rahvaskin huomasi, mitä etua 
oli kotimaisten hedelmälajien kasvattamisesta. Niinpä viljeltiin rahvaan puutarhoissa 
parhaita venäläisiä omenalajeja, kuten Antonowk Titowkaa y. m.

Tämän vuosisadan alussa meni hedelmän viljely s keskeytymättä eteenpäin. Noin 
v. 1830 tapahtui seisahdus kaiken puutarha viljelyksen alalla. Tähän oli syynä etu
päässä tuo kaikkien ulkomaalaisten tapojen tavoitteleminen, joka levisi aatelistoon ja 
rikkaisiin tilanomistajiin. Näiden oli tapana matkustaa ulkomaille, jossa he useinkin 
oleskelivat vuosikausia.

Vuosikymmenellä 1850 heräsi puutarhanviljelyksen harrastus uudestaan; siitä 
lähtien on se lakkaamatta edistynyt. Viimeisinä vuosikymmeninä on monta puu- 
taimistoa ja  siemenistutusta perustettu ^Venäjällä. Rahvas on lopultakin havainnut he- 
delmäviljelyksen suuren merkityksen. Kauvan aikaa on tehty kokeita monella eri 
siemenlajilla, mutta kun on saatu tietää, mitkä lajit sopivat ilmastoon ja  maanlaatuun, 
on yksinomaan ryhdytty niitä viljelemään. Siten on päästy siihen tarkoitusperään, 
johon meidänkin Suomessa on pyrkiminen, että kullakin paikalla viljellään ainoastaan 
sopivinta hedelmälajia. Niinpä löytyy ^Venäjällä puutarhoja, joissa on parituhatta yk-

*) Suomeen asettuneet venäläiset puutarhurit ovat kotoisin Rostowin kihlakunnasta Jaroslawin ku- 
vernementtia, jossa heidän esiisänsä lienevät hankkineet ammattitaitonsa Scheremetjeffin tiluksilla.
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sinomaan Antonowka-\sqim. kuuluvata omenapuuta; toisissa paikoissa viljellään ainoas
taan Titotvka- tai ainoastaan B o ro v in k a -o m e n & a , j. n. e.

Hedelmäkauppiaat ovat jakaneet lajit ryhmiin ottamalla huomioon hedelmien 
käytäntöön soveltumista. Koska nämä ryhmitykset vastaisuudessa meilläkin saattavat 
tulla käytäntöön, teemme tässä selkoa omenalajeja koskevista määräyksistä.

I Ryhmä.

Varsinainen kauppahedelmä. Tähän ryhmään luetut omenalajit ovat erit
täin sopivia myytäviksi, koska niillä saa korkean hinnan sekä voivat kestää pitkää 
kuljetusta hedelmän turmeltumatta.

Antonowka. Syys- & talvihedelmä.
Babuschkino. (Mummon-omena). Talvihedelmä. Pidetään suuremmassa 

arvossa kuin Antonowka; vähäisen satoisuutensa vuoksi ei se ole yleisemmin levinnyt.
Tscliernoje derevo.(Schwarzholtz). Syyshedelmä. Pidetty arvossa 

lienteän imelän makunsa vuoksi.
Polosatoje osennoje. (Syysjuovaomena).
Borovinka. Syyshedelmä. Ei saa niin korkeata hintaa kuin ylempänä 

mainitut lajit. Tavaton satoisuus tasaa kuitenkin hintasuhteet.
Anisoivka. Talvihedelmä.

II Ryhmä.

Aikainen Kesähedelmä. Hyvässä hinnassa markkinoilla, vaan ei siedä kuljetusta. 
Punanen Astrakaani.
Virgiinialainen ruusuomena.
Karabowka. Imeläomena. Antaa hedelmän ainoastaan joka toinen vuosi. 
Valkonen Kesä-Calvilli.
Punanen Kesä-Calvilli.

III Ryhmä.

Desääriomenat.
WenäIäinenGravensteiner. Syys & talvihedelmä.

Punanen ananasomena. Talvihedelmä.
Serjanka. (Lehmapfel). Syyshedelmä.
Titowka. Syyshedelmä.
Charloitendalin-omena. Yähäsatoinen syyshedelmä.
Aport. Syyshedelmä.
Korilschnevoje. (Kaneeli-omena). Syyshedelmä.
Muskotti renetti. Talvihedelmä. Toistaiseksi pienellä alalla viljelty.

Sangen satoisa.
Skryschapfel. Talvihedelmä.
Skvosnoj nalif. (Läpikuultava omena). Kesä- ja aikainen syyshedelmä. 

Tämä sekä joukko muita läpikuultavia ja mehuisia omenia ovat Wenäjällä suosituimpia 
omenalajia.
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Krasnoglasoff kertoo, että Keisari Aleksanteri II:n kruunauksessa Moskovassa 
ulkomaalaiset maksoivat l:den hopearuplan kappaleelta sellaisista läpikuultavista ome
nista. Joukko tämänlajisia puita ostettiin myöskin samaan aikaan ja  kuljetettiin ulkomaille.

Kaikkia näissä ryhmissä lueteltuja omenalajeja viljellään menestyksellä koko 
Pietarin ja  eteläisimmässä osassa Aunuksen kuvernementtia. Omenanviljelystä pidetään 
mahdottomana Syvärin-joen pohjoispuolella.

N:o i.

Valkea Nalif. e m p iä  ha .ih b t>.

Kirjallisuus: Regelin Pom. I, s. 126. — Enerothin Pom. II, s. 1. —  Bihang 
tili Sv. Pom. s. 4. — Illust. Handb. der Ohstk. I, N:o 81.

Nimi johtuu valkeasta väristä, jonka hedelmä saa täydellisesti kypsyessään.
Synonyymejä: Yksityisissä puutarhoissa Wenäjän pohjoisemmissa kuvernementeissä 

mainitaan lajia seuraavilla nimityksillä: Pyöreä valkea Nalif, Puolinalif (Strelna), 
Alabasteripipping, Alabasteriomena, Pudovik (Krasnoglasolf), Valkea nalifnoje (Wag- 
nerin puutaimisto Riiassa).

Saksassa kulkee laji eri nimityksillä, kuten: Pousarts Moskauer Naiivia (Ober- 
dichin Illust. Handb. der Obstk. I, N:o 81) on korkeakasvuinen, pyöreähkön puikea, 
kelpaa nautittavaksi marraskuun lopussa ja  kestävä talveen asti; sitä ei siis voi ver
rata  tähän lajiin, vaan on se luultavasti joku muunnos Belij nalifista tai ehkä toi- 
sintolaji jostakin muusta Wenäjän monista nalifiomenista. Suippopäistä muotoa sanotaan 
Schneecalvilliksi. Tämä lienee kuitenkin erehdystä Regelillä, sillä aikakauskirjassa 
Illust. Handb. der Obstkunde on se mainittu ranskalaisellakin nimellä, Calville de 
Neige, ja eroaa tykkänään Belijnalifista. Sitä ei voi myöskään verrata Valkeaan Astra- 
kaaniin, joka tavallisesti tulee läpikuultavaksi, kun taas Valkea Nalif harvoin saa tämän 
ominaisuuden.

Selitys.

Hedelmä suuri.
Muoto kekomainen, vino, joskus huippuinen ja  hyvin selväharjuinen. Ympä

rystä epätasainen.
Silmä tukkeissa keskipituisista, vihreistä verhiönliuskoista matalassa syvennyk

sessä, suurten, harjuista muodostuneiden epätasaisuuksien ympäröimä. Verhiökuoppa 
tasasoukka.

Kanta pitkä, tummanruskea, matalassa, harjuisessa, vaalearuosteisessa kuopassa, 
joka joskus voi olla aivan ruosteetonkin.

Pinta kalju, kiiltävä.
10
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Väri vaaleanvihreä, täysin kypsänä valkea, vihreälle vivahtava, hyvin harvoin on 
päivänpuoli värillinen, jossa tapauksessa siihen tulee hämärä, kellanpunertava vivahdus.

Siemenkoppi sipulimainen, suuri, avonainen, ja  siinä monta paksua, kulmikasta, 
suippokärkistä siementä.

Liha täysin kypsyneenä valkeata; maultaan lienteätä, miellyttävän happoista. 
Kun hedelmä tulee kuulakkaaksi, joka sangen harvoin tapahtuu, saa maku viinihappoi- 
sen aroomin. Valamossa viljellään hedelmää säleistöissä; se saavuttaa siten korkeim
man kehityksensä suuruuden ja  maun puolesta, paino nousee joskus 3/4 naulaan =  
320 grammaan ja maku muuttuu voimakkaammaksi, hienosti ryytimäiseksi. Kylminä ja 
sateisina kesinä tulee kuori tavallisesti mustatäpläiseksi. syyskuun
alussa. Kestävyys lyhyt, hedelmä tulee helposti jauhoiseksi ja  mureaksi.

Puun kasvutapa on voimakas, latva leveä. Lehdet soikeita, hienosti sahalai
taisia, yläpuoli tummanvihreä, alapuoli vaaleampi ja  karvakas. Vuosiversot paksuja, 
punasenruskeita, ja  niissä harvassa pitkittäisiä, hienoja pilkkuja; lehtiruodintukeet 
uurteisia; silmut punasia, kiiltäviä. Puu on täysin kestävä ja  tavattoman satoisa; he- 
delmäsato on suurempi joka toinen vuosi. Eteläosassa maata viihtyy puu yhtä hyvin 
savi- kuin hiekka-maassa.

|  Historiikki ja leveneminen. Laji on venäläistä alkuperää, mutta ei tunneta 
seutua, jossa sitä ensin viljeltiin. Vanhimmat kappaleet ovat tavatut Pietarin kuverne- 
mentissa ja  siitä syystä otaksutaan, että laji on siellä kasvatettu siemenestä; levene- 
minenkin vahvistaa tätä otaksumista. Tämä on enin levinnyt ja  suurimmassa määrässä 
kansan suosima omena Wenäjällä. Hedelmä kehittyy yhtä hyvin Moskovan eteläpuolella 
kuin Itämeren maakunnissa ja  pohjoiseen Pietarista, kuitenkaan ei Walamon luostaria 
pohjoisempana, jossa hedelmä joskus tulee läpikuultavaksi. Sitä viljellään myöskin Laa
tokan itäisellä rannalla; emme kuitenkaan voi sanoa, kuinka pitkälle pohjoiseen vilje
lys ulottuu. Laji kestää mitä kylmimpiä talvia koko Pietarin kuvernementissa. Vaikka 
hedelmää viljellään näin laajalla alalla Keski-Wenäjällä on sen nimi niin vakaantunut 
kansan kesken, että sille harvoin kuulee muita nimityksiä. Paikoittain viljellään tätä 
mieluummin, kuin hienompia ja jalompia lajeja. Vanhoista huonostihoidetuista puutar
hoista Pietarin ympärillä löytää vanhoja runkoja, jotka ovat jätetyt ilman mitään hoitoa; 
siitä huolimatta ovat ne satoisia. Vaikka hedelmä sellaisissa oloissa ei tulekkaan täy
sin kehittyneeksi, pitää se aina paikkansa aikaisena ruokahedelmänä, kypsyy elokuun 
lopussa ja  on sangen hyvässä hinnassa Pietarin torilla.

Tämä alkujaan venäläinen omena on viimeisinä vuosikymmeninä levinnyt Sak
saan, jossa sitä pidetään suuressa arvossa. Hedelmät viljellään siellä usein säleistöissä 
ja  tulevat silloin niin erinomaisiksi, että niitä ei voi verratakaan Pietarin seuduilla kasva
tettuihin. Hedelmän muoto on Saksassa vaihteleva; joskus tulee se hyvin suureksi ja  tun
netaan silloin nimellä: Suuri Valkonen nalif. Nuo erilaiset muodot, joissa laji ilmestyy, 
ovat niin hämmentäneet Saksan pomoloogit, että he antavat eri nimiä eri muodoille.

Ruotsissa oli tämä laji Enerothilla koeymppitarhassaan Wibyholmissa, jossa se 
tuli erittäin kauniiksi, vaikka ei koskaan kuulakaksi eli läpinäkyväksi; se tuleentui 
tavallisina vuosina jo 20 p:nä elokuuta. Eneroth arveli, ettei hedelmää voida verrata 
Valkoseen Astrakaaniin, jonka vuoksi ei maksanut vaivaa liittää sitä Keski-Ruotsin po- 
mologiiaan. Maan pohjoisosille saattoi se tulla arvokkaaksi kestävyytensä, satoisuutensa 
ja  aikaisen tuleentumisensa vuoksi.
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Suomessa olemme Viipurin seuduilla tavanneet vanhoja, täydellisessä hoidon- 
puutteessa olevia puita; ne ovat antaneet runsaasti pitkäkantäisiä, kehittymättömiä 
hedelmiä, jotka siitä huolimatta olivat sangen korkeassa hinnassa. Saarelassa Viipurin 
luona oli muutamia nuoria korkearunkoisia puita, savi- ja  hiekkamaahan istutettuja, 
joista saatiin täysin kehittyneitä ja  kypsyneitä hedelmiä 10 p:n seuduilla syyskuuta 
vuosina 1886— 88.

Suomen ■ puutarhayhdistyksen hallussa on emäpuu, kenraali af Lindforsin lahjoit
tama, joka osti sen ynnä useita muita lajeja Solovieffin puutaimistosta Moskovan luota. 
Puu on korkearunkoinen, ja  paikalleen kaunistuksena, täydellisen kestävä ja  antaa 
vuosittain runsaasti hedelmiä.

Ominaisuudet ja arvo. Suotuisina vuosina kehittynyttä hedelmää voi käyt
tää pöytähedelmänä; aina täytyy sitä pitää oivallisena taloushedelmänä. Ennen kaik
kea soveltuu se hytelön valmistukseen. Puun tavattoman kestävyyden, runsaan satoi
suuden ja  aikaisen tuleentumisen vuoksi täytyy lajille suoda paikka jokaisessa puu
tarhassa, ei ainoastaan maan eteläosassa. Oman kokemuksemme sekä Enerothin ja  Re- 
gelin yllämainittujen havaintojen perustuksella luulemme voitavan sitä viljellä kaikki
alla Suomessa, missä vaan yleensä voidaan ajatella omenanviljelystä. Hedelmä on 
kuitenkin sangen arka kaikille kolauksille, jonka vuoksi sen kuljetus on kovin vaikeata; 
siitä syystä istutettakoon sitä ainoastaan omiksi tarpeiksi. Kaupunkien ja  muiden 
myymäpaikkojen läheisyydessä voi puiden luvun määrätä menekin mukaan.

Erilaisia muotoja emme toistaiseksi ole meillä tavanneet.

N:o 2 .

Tsargkij $clup ploskij. r a pc k ih  muin. mrocKit.

Regelin Pom. I, s. 234.

Selitys.

Hedelmä keskikokoinen; nuorissa puissa ja  suotuisissa suhteissa tulee se jok
seenkin suureksi.

Muoto epäsäännöllinen tai typistyneen kekomainen, matalaharjuinen; harjuista 
yksi on toisia ulkonevampi. Ympärystä kutistunut kokoon.

Silmän, joka on syvällä karvaisten, vihertävien, leveitten, hienokärkisten, taas- 
kääntöisten verhiönliuskojen sulkema, ympärillä on suuria harjujen synnyttämiä epäta
saisuuksia tai kasvettumia. Verhiökuoppa leveä, suippea.

Kanta lyhyt, lankamainen, syvällä matalassa, harjuisessa, suurella, ohuella, 
harmaanruskealla ruosteruusukkeella varustetussa kuopassa. Ulkoneva harju muodostaa 
usein kasvettuman kuopassa.
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Pinta sileä.
Väri täysin tuleentuneena keltanen; päivänpuolella kellanpunasia viiruja, joiden 

joukossa näkee jonkun tummemman täplän tai juovan.
Siemenkoppi sipulimainen, umpinainen, ja  siinä monta (8 ä 10) suurta, latus- 

kaista, kulmikasta, aina turpeata siementä.
Liha valkeata, kuoren alta kellanvivahtavaa, pehmeätä, mehuisaa, maultaan 

hieman viinihappoista, aivan ryyditöntä. Maku ei vastaa kaunista pintaa. Taloushe- 
delmä. Tuleentumisaika —  tavallisesti syyskuussa, suotuisina vuosina elokuun vii
meisinä päivinä. Epäsuotuisana vuonna 1892 jäi hedelmä tosin hiukan pienemmäksi, 
mutta oli täysin tuleentunut syyskuun lopussa. Kestävyydelleen — lyhytaikainen. Al
kaa pian näivettyä putkilojänteitten sisäpuolelta.

Puu latvastaan harva, oksat pitkiä, alastaipuisia. Lehdet leveitä, suippokär- 
kisiä. Yuosiversot vahvoja, tummanruskeita, niissä tiheästi pyöreitä ja pitkulaisia 
pilkkuja; lehtiruodintukeet siirrottavia, uurteisia; silmut pieniä, punasia, kaljuja. Ta
vattoman kestävä ja  satoisa.

Historiikki ja leveneminen. Parooni Tiesenhausenin mukaan on laji kotoi
sin Tartosta, josta se on tuotu Domascheffin tilukselle, Jamburgin piirikuntaan (Pietarin 
kuvern.)

Yksi eksemplaari tätä omenalajia on Koivuniemessä. Noin 10 vuotta sitten 
tilattiin se Regelin taimistosta Pietarin luota ja on siitä asti osoittainut tavattoman 
satoisaksi. Vaikka se on istutettu raskaasen savimaahan ja  on pensasten ympäröimänä, 
niin ettei aurinko voi lämmittää lähinnä rungon ympärillä olevaa maata, ovat vuosi- 
versot tuleentuneet joka vuosi.

Ominaisuudet ja arvo. Aikaisen tuleentumisensa, tavattoman kestävyytensä 
ja  satoisuutensa sekä hedelmän kauniin ulkomuodon vuoksi pitäisi tämän lajin tulla 
arvokkaaksi maan pohjoisemmissa osissa, niin pohjoisessa, kuin omenanviljelystä ajatel
laan mahdolliseksi. Jos puulle antaa lämpimän paikan ja  hiekkaisen maanlaadun, pi
täisi saavutettaman sangen kauniit tulokset.

N:o 3 .

Sokeri-Miron. caxaphlih  m hpoht».

Kirjallisuus ja synonyymit: Regelin Pom. I, s. 160. — Valkonen Miron (Gekel). 
—  Mironowka (Strelna). — Mironoje (Tsarskoje). — Miron (Tiesenhausen). Miron 
(Näyttelyt). — Mirontschik (Grell). —  Bihang tili Svensk Pom., s. 20.



77

Selitys.

Hedelmä keskikokoista pienempi.
Muoto korkeakasyuinen, tasasoukka, tylppäharjuinen. Ympärystä epätasainen.
Silmän sulkevat kuivat, tylppäkärkiset verhiönliuskat matalassa, ryppyisessä, 

helmellisessä syvennyksessä. Verhiökuoppa tasasoukka, ulottuu siemenkopin akselitorveen.
Kanta pitkä, hieno, kova; syvässä, tasaisessa, sangen hienoruosteisessa, joskus 

ruosteettomassa kuopassa.
Pinta kuiva, hieno, kiiltävä.
Väri täysin tuleentuneena kellanvihreä, päivänpuolella hienoja, kellanpunasia 

viiruja, joiden joukossa näkyy tummempia pilkkuja ja  juovia. Kylminä ja  sateisina 
kesinä saa hedelmä helposti sadetäpliä.

Liha valkeata, suotuisina vuosina näkyy hienoa punerrusta verhiökuopan ym
pärillä; aines hienoa jam ehuisata; puhtaan, imelän makuista. Hyvä taloushedelmä. Tu- 
leentumisaika syyskuun alussa. Kestävyys lyhyt.

Puu kasvaa pysty- ja  hento-oksaiseksi; lehdet puikeansoikeita, toiskertaan sa
halaitaisia. Yuosiversot hienoja, punasenruskeita ja  niissä pitkittäisiä, vaaleita täpliä.

Historiikki ja leveneminen. Kotoisin Venäjältä, seutua ei lähemmin tun
neta. On viljelty jo kauvan aikaa sitten Moskovan ja Pietarin ympäristöllä. Aikaisen 
tuleentumisensa ja  imelän makunsa vuoksi kysellään hedelmää ahkerasti kaupassa.

Ruotsissa Vibylloimin luona oli laji venäläisessä koeymppitarhassa ja  veti huo
miota puoleensa kauniin ulkomuotonsa ja  aikaisen tuleentumisensa vuoksi, joka taval
lisesti sattui elokuun 20 p:n tienoilla. Enerothin arvostelu kuului: „Aikainen, kaunis 
ja  satoisa imelä-omena, sangen oivallinen laadultaan. “ (Katso Bihang tili Svensk Pom. 
20). Hän piti yleensä imeliä omenoita vähässä arvossa; tämä laji oli ainoa, jonka hän 
katsoi ansaitsevan viljelemistä Ruotsissa, etupäässä Mälarin pohjoispuolella.

Suomeen, Uudenmaan lääniin, tuli tämä laji vuosikymmenellä 1870. Hedelmiä 
on saatu erääseen Helsingin luona olevaan saareen istutetuista puista. Täällä on puu 
näyttäytynyt kestäväksi ja  vuosittain antanut hyvin kehittyneitä hedelmiä. Satoisuus 
ei kuitenkaan ole ollut niin ruusas, kuin sen Regelin väitteen mukaan olisi pitänyt olla.

Samaan aikaan kuin Suomen puutarhayhdistys perustettiin, alettiin levittää tätä 
lajia; luultavasti löytää sen jo monissa paikoin maatamme.

Sippolan talossa Viipurin läänissä on Mironia viljelty monta vuotta, joina se on 
antanut hyviä ja runsaita satoja. Samoin Saarelan talossa Viipurin luona, vaikka 
paikka on alttiina pohjoisille tuulille ja  maanlaatu ollut hiukan raskasta.

Pohjoisimpana viljellään lajia Uudenkaa seminaarin maalla. Puu, joka 
on osoittaunut kestäväksi, on voitollisesti päässyt monen kylmän talven käsistä. Syksyllä 
1892 lähetettiin meille pieni hedelmä, joka ulkonaisesti oli täysin tyypillinen; maku oli 
kuitenkin kehittymätön, kuten samaan aikaan maan eteläosassa kasvaneilla hedelmillä.

Ominaisuudet ja arvo. Puun tavattoman kestävyyden ja  viihtymisen vuoksi 
kaikenlaatuisessa maassa sekä hedelmän aikaisen kypsymisen ja  käytäntöön soveltumisen 
vuoksi voidaan lajia puoltaa viljeltäväksi kaikkialla maassa, aina omenanviihtymisen 
pohjoisimmalla rajalla, etuvartijana pohjoista vastaan. Eteläosassa maata kaupunkien 
tai kauppapaikkojen läheisyydessä, pitäisi sen tulla hyväksi kauppahedelmäksi; puhdas, 
imelä maku voittaa kaikki happamet, puolikypsät omenat, joita elokuun lopussa viedään 
kaupunkeihin myytäväksi.
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N:o 4 .

Orak äimä.

Nimi tatarilainen. O ra k  merkitsee persikka, ä im ä  omena, siis persikkaomena.
Lajia ei mainita Regelin eikä Lauchen Pomologiiassa, ei myöskään aikakaus

kirjassa Illustrirte Handb. der Obstkunde. Eneroth lukee (I. s. 64) „Orak Elman 
(venäläisen lajin) “ niihin omenalajeihin, jotka C. A. Wsern tämän vuosisadan alussa 
tilasi maatilalleen Baldernäsiin Taalainmaassa (Ruotsissa).

Selitys.

Hedelmä tavallisesti suuri. Mitä vanhempi puu on, sitä pienempiä tulevat 
hedelmät; hyvin vanhat rungot antavat joskus pieniä hedelmiä.

Muoto litteähkön pyöreä, toinen kylki korkeampi, korkeuttaan leveämpi. Ym
pärystä aina epätasainen, joskus hieman harjuinen.

Silmän sulkevat leveät, vihreät, suippopäiset verhiönliuskat matalassa, harjui- 
sessa ja hienoryppyisessä syvennyksessä.

Kanta on turpea, täyttyneessä kuopassa ja on aina ruosteen peittämä.
Pinta sileä.
Väri vaalean vihreänkeltanen; kuoressa tiheässä pilkkuja, jotka paikoittain 

ovat muuttuneet ruosteeksi; päivän puoli vivahtaa vaalean tiilipunaselle. Hedelmissä, 
joiden harjut ovat voimakkaasti kehittyneet, näkee ruostesauman kulkevan silmästä 
kantaa kohti.

Siemenkoppi melkein suljettu; se on jakautunut kapeisin, pitkiin lokeroihin, 
joissa monta (korkeintaan 15) hyvin epätasaista, mutta turpeata siementä.

Liha täysin tuleentuneena valkeata, sangen hienoa, mehuisata, maultaan miel
lyttävän viinihappoista. Erinomainen taloushedelmä.

Tuleentumisaika elokuun viime päivinä. K e s tä v y y s  lyhyt.
Puulla on jokseenkin leveä latva ja sen oksat eivät ole erittäin voimakkaita. 

Lehdet suuria, paksuja, lähenevät soikeata muotoa, syvään sahalaitaisia, karakteristisesti 
aaltolaitaisia. Yuosiversot punasenruskeita, hienopilkkuisia, höytyisiä. Puu on kestävä, 
viihtyy parhaiten hiekkamaassa. Sitä on myöskin viljelty raskaassa savimaassa; emme 
kuitenkaan voi päättää, oliko maanlaatu vai huolimaton hoito syynä siihen, ettei puu 
viihtynyt. Hedelmäsato, joka ei läheskään ole runsas, on yhtä suuri joka vuosi.

Historiikki ja leveneminen. Kysymykseemme ilmoitti Regel, ettei tuntenut he
delmää. Lähetettyämme piirustuksen ja selityksen hedelmästä nykyään kuolleelle ete
välle pomoloogille toht. Lucas’elle Reutlingenissä, saimme sieltä tietoja hedelmästä. 
Se on kotoisin Etelä-Venäjältä, josta se jo tämän vuosisadan alussa tuotiin Etelä-Sak
saan; vähitellen on se levennyt Pohjois-Saksan puutaimistoista.

Boothin taimistosta Lyypekistä tuli hedelmä S u o m e e n  niiden puiden joukossa, 
jotka vuosikymmenellä 1830 prof. Sahlberg tilasi suureen hedelmäpuutarhaansa Huvi-
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tuksessa. Siellä pidettiin lajia suuressa arvossa kestävyytensä, vuotuisen satoisuutensa 
sekä käytäntöön soveltumisensa vuoksi. Lajia kehitettiin paikalla olevassa pienessä tai
mistossa; sieltä on se levinnyt eri seutuihin maassa, pääasiallisesti Turun lääniin.

Ominaisuudet ja arvo. Kuten yllä on mainittu, on laji taloushedelmä, 
mutta sellaisena erinomainen. Tulee suotuisina vuosina hyväksi pöytähedelmäksikin. 
Sillä on suuri kauppa-arvo kokonsa ja aikaisen tuleentumisensa vuoksi. Arkuutensa vuoksi, 
kuten kaikki aikaiset suvihedelmät, ei se kypsänä siedä pitempää kuljetusta. Muutamia 
päiviä ennen tuleentumista korjattuna voidaan sitä vaikeudetta kuljettaa rautatiellä.

N:o 5 .

Läpikuultava Nalif. ckbobhoU haihbt».

Kirjallisuus ja synonyymit: Regelin Pom. I, s. 140. — Kruglaja skvosninka, 
(Krasnoglasoff). —  Skvosninka, (Heidorn). — Skvosninka krasnobakoje, (Aurich). — 
Skorospelka, (Aurich, Tiesenhausen).— Skvosninka polivnaja, (Jegoroff). — Skvosninka 
gorkaja, (Tiesenhausen). — Scheltaja skvosnina, (Kremer). — Nalifka (Atryganjeff). 
—  Skvosnina prolifnaja, (Näyttelyt). — Skvosninka nalifnaja, (Grell). — Bihang tili 
Svensk Pom., s. 36.

Selitys.

Hedelmä keskikokoista pienempi.
Muoto litteähkön pyöreä, heikosti leveäharjuinen. Ympärystä epätasainen.
Silmän, joka on hedelmän pinnalla, sulkee vihreät, tylppäkärkiset verhiönliuskat 

ja  sitä ympäröivät matalat reunat tahi kasvannaiset. Verhiökuoppa tasasoukka, leveä- 
pohjainen.

Kanta pitkä, hieno, kova, ruskea; kuoppa ruosteeton, suppilomainen, matala.
Pinta kalju, hieman öljyinen.
Väri kellanvihreä, hienon, vaalean pilkullinen. Päivänpuolta peittävät joskus 

punaset lieskat.
Siemenkoppi suuri, umpinainen, sisältää muutamia suuria, paksuja siemeniä.
Liha on läpikuultavassa tilassa samean valkeata, maultaan miellyttävän viini- 

happoista, joskus hunajasta muistuttavaa. Läpikuultamattomana on se valkeata, mureaa, 
mehuisata, maultaan lienteätä, viinihappoista. Kun hedelmä on tullut läpinäkyvän 
kuulakkaaksi, on se suuresti suosittu jälkiruokaomena — muussa tapauksessa pidetään 
sitä hyvänä ruokaomenana.
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Tuleentumisaikaa on vaikea määrätä, koska se riippuu sääsuliteista elokuun 
loppupuoliskolla ja syyskuun alussa. Jos syyskesästä vallitsee alhainen yö- ja  korkea 
päivälämpö, tulee hedelmä läpinäkyvän kuulakkaaksi aikaisimmin syyskuun puolivälissä. 
Tällaisissa oloissa kypsynyt hedelmä on heti käytettävä; muutamia päiviä säilytettynä 
tulee se jauhoiseksi ja  näivettyy putkilojänteitten sisäpuolelta. Jos säät pysyvät tasai
sina, ei hedelmä tule läpinäkyväksi ja  voidaan silloin säilyttää hyvänä aina lokakuun 
loppuun asti*).

Puu kasvaa nopeasti ja  voimakkaaksi; latva tulee epäsäännölliseksi, jollei sitä 
oksita. Lehdet epätasaisia. Vuosiversot hienoja, suklaanruskeita, niissä pitkiä, pyö
reitä pilkkuja; punaset, kiiltävät silmut.

Historiikki ja leveneminen. Tätä omenalajia viljellään pohjoiseen Pietarista 
ja  on se näyttäytynyt tavattoman kestäväksi ja  satoisaksi. Regel väittää, että laji 
on syntynyt Purus prunifolian siemenestä. Useimmissa puutarhoissa Pietarin ympärillä 
löytää omenan monella yllämainitulla synonyymisellä nimellä. Eräs toinen läheinen 
laji ilmestyy nimellä: Skorospelka (katso Regelin Pom., s. 430). Ulkomuodoltaan on 
se hyvin Skvosnoj Nalifin näköinen, mutta se ei tule koskaan kuulakkaaksi eikä maku 
ole läheskään niin hyvä.

Ruotsissa oli Wibyholmissa laji koeymppien joukossa, mutta se ei tullut koskaan 
niin läpinäkyvän kuulakkaaksi kuin Pietarin seuduilla. Ymppi näyttäytyi hyvin satoi
saksi ja hedelmä kypsyi aikaisimmin 24 p:nä elokuuta. Eneroth luuli aluksi, että Skvosnoj 
Nalif saattaisi kilpailla Valkosen Astrakaanin kanssa. Tarkemmin tutkiessaan piti hän 
kuitenkin parempana jälkimäisen, joka vuosittain antoi täysin kehittyneitä hedelmiä ja 
jonka tuleentumisaika saatettiin helpommin määrätä. Eneroth piti lajia sopivana Ruot
sin pohjaisemmalle osalle.

Suomen puutarhayhdistyksen mailla kehittyy hedelmä tyypilliseksi. Niinä vuosina,
jolloin säät ovat olleet sopivia, on se tullut yhtä kuulakkaaksi, kuin Pietarin ympärillä 
viljellyt hedelmät. Meilläkin on laji näyttäynyt täysin kestäväksi ja  erittäin satoisaksi.

Ominaisuudet ja arvo. Puun ominaisuuksiin nähden sopii sitä viljellä meidän 
maassamme Belij Nalifin rinnalla, hedelmäviljelyksen pohjoisimmalla rajalla. Koska 
läpikuultavan hedelmän kestävyys on sangen lyhyt, tavallisesti korkeintaan 3 ä 4 päi
vää, täytyy katsoa, ettei viljellä sitä enempi kuin itse voidaan käyttää tai myydä 
lähimpään ympäristöön. Hedelmä on sitä paitsi kovin arka kuljetukselle.

Muodot. Tästä lajista ilmestyy mitä erilaisimpia toisintoja yleisti rahvaan 
puutarhoissa Pietarin ympäristöllä. Korkeain hintain vuoksi, joihin kuulakkaat ome- 
nalajit kohoavat, on Skosnaj Nalifin siemenistä kasvatettu joukko läpikuultavia toisin- 
tolajeja, joiden tuotteita tulvii kaupassa. Kaikki nämä muunnokset ovat kuitenkin 
ala-arvoisia maulleen eikä niitä voida verrata oikeaan Skvosnoj Nalifiin. Osa niistä 
on imeliäomenoitakin, jotka ovat hyvin levinneet ja  saaneet aikaan hämmennystä kuu
lakkaiden omenalajien suuressa ryhmässä.

*) Yleisenä sääntönä on, että ainoastaan ne omenalajit tulevat mehuisiksi ja  läpinäkyviksi, joiden 
maku on hapan tai imelänhapan; imelät omenat eivät siksi koskaan tule. Läpinäkyväisyyttä edistävät kos- 
teiset ja  kylmät yöt, korkea päivälämpö, avonainen, pehmeä maa ja  veden runsaus. Turpeiseen maahan istutetut 
puut eivät anna kuulakkaita hedelmiä.
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N:o 6.

\Yenäläinen punaiieii Ke$ä-Cal villi. kpachbih  .ir t h ih  k a ib b m b .

Kirjallisuus ja synonyymit: Regelin Pom. I, s. 116. •— Kaunotar, Saksalainen
Calvilli, (Tsarskoje selo). — Hapan Calvilli, (Heidorn). — Puolalainen Calvilli (Hekel). 
— Bihang tili Svensk Pom., s. 17.

Selitys.

Hedelmä keskikokoinen.
Muoto litteähkön puikea, leveys suurempi; leveitä harjuja, joista yksi on toisia 

ulkonevampi. Ympärystä on epätasainen.
Silmä on hyvin matalassa syvennyksessä, melkein hedelmän pinnalla, osaksi pei

tetty  pitkäkärkisillä verhiönliuskoilla, ympärillä suurempia tai pienempiä kasvettumia. 
Yerhiökuoppa hyvin matala, maljamainen.

Kanta, tavallisesti 2 cm pitkä, tulee kuitenkin vanhemmissa puissa 3:kin cm 
pitkäksi; se on suppilomaisessa, harjuisessa kuopassa, joka usein on ruosteeton, joskus 
varustettu hienoilla, vaaleilla ruostesäteillä.

Pinta hieno, kiiltävä, rasvaiselta tuntuva.

Väri. Suotuisina vuosina ja täysin tuleentuneena käy pohjaväri vihreänval- 
keaksi. Suuri osa hedelmästä peittynyt hienoilla ruusuviiruilla, joiden joukossa tummem
pia lieskoja. Kylminä ja  sateisina kesinä tulee kuoreen sadetäpliä.

Siemenkoppi sipulimainen, suljettu, ja  siinä monta litteätä, tummanruskeata, 
osaksi tylsää siementä.

Liha valkeata, kuoren alta selvästi punasen väristä; kehittyneemmissä hedel
missä ulottuu punotus putkilojänteihin. Aines hienoa, mehuisata, maultaan viinihap- 
poista, ryydinsekaista. Jalo ensimmäisen luokan päytähedelmä. Hyvänhajuinen. Kypsä 
syyskuun keskipalkoilla.

Kestää hyvänä korkeintaan kuukauden. Satoisuus hyvä.
Puu kasvaa yleensä heikoksi ja  latvastaan tavattoman vaakasuoran leveäksi. 

Lehdet eivät suuria, pyöreähkön suippokärkisiä.

Historiikki ja leveneminen. Regelin ei ole onnistunut saada selville hedel
män kotiperää, mutta hän otaksuu varmasti, että se on venäläistä alkujuurta. Laji 
on pääasiallisesti levinnyt Pietarin ja  Moskovan välille, etelämpänä ei sitä tavattane. 
Pietarin kuvernementissa on se näyttäytynyt täysin kestäväksi kuivassa, keveässä 
maassa; raskaassa maassa vahingoittuu puu kylminä talvina. Regel vertaa tätä saksalaiseen 
lajiin „Rother Herbst Calvill“, (N:o 5, Oherdichin Illust. Handh. d. Obstk.); me emme 
kuitenkaan voi keksiä riittävää yhtäläisyyttä näiden hedelmälajien välillä, jotta pitäi
simme ne samoina.

Ruotsissa viljeltiin venäläistä Kesä- CalvilliaVibyholminkoelajien joukossa. Eneroth- 
in mielestä on se kyllin arvokas maassa viljeltäväksi. (Katso Bihang tili SvenskPomol., s. 17).

l i
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Suomessa ei laji toistaiseksi ole niin yleisesti viljelty, kuin se ansaitsisi. 

Fagervikissä (Inkoon pit.) antaa laji erinomaisia hedelmiä. Hagalundissa Helsingin 
luona kehittyy hedelmä joka vuosi hyvin; erittäin oivalliseksi tuli se vuonna 1882. 
Myöskin läheisessä Albergassa viljellään lajia menestyksellä. Viipurin seuduilla on se 
näyttäytynyt kestäväksi savensekaisessakin maassa ja  antanut runsaasti tyypillisiä he
delmiä. Viljellään myöskin Sippolassa.

Ominaisuudet ja arvo. Tämä on oivallisimpia kesäomenoita, mitä Venäjältä 
olemme saaneet; sen arvoa kohottaa lisäksi pitkällinen kestävyys aina lokakuuhun 
saakka. Hedelmästä maksetaan kauniin muotonsa ja korean värinsä vuoksi hyvästi 
kaupassa. Tämän hedelmän ominaisuudet ovat niin erinomaisia, että sitä ei kyllin voi 
puoltaa viljeltäväksi maamme eteläosassa. Kaukana sisämaassakin pitäisi sitä voida vil
jellä. Mikäli mahdollista, pitäisi istuttaa puu kuivaan maahan ja  suojaiseen paikkaan.

N :o  7 .

Ananas kaneeliomena. k o phvheboe  ahahachoe.

Kirjallisuus ja synonyymit: Karitschnevoje ananasnoje. Regelin Pom. I, s. 340. 
—  Ananas (Krasnoglasoff). — Saratowin anisomena, Krassladkaja (Tiesenhausen). — 
Kesä-Calvilli (Wohin). — Tsarskij renett (Sagoskin). — Punanen kaneeliomena 
(Grell). — Karitschnevoje Ananasnoje, Bihang tili Sv. P. 17.

Nimi johtuu hedelmän ryytimäisestä hajusta ja  mausta. Leviää useimmista 
Venäjän puutaimistoista nimellä: Karitschnevoje ananasnoje.

Selitys.

Hedelmä keskikokoista vähäisempi, vaan ei siltä pieni.
Muoto' yleensä litteä, joskus litteähkön puikea, harvoin varustettu harjuilla, 

jotka joka tapauksessa ovat tuskin silmään pistäviä. Ympärystä pyöreä.
Silmä, joka on melkein hedelmän pinnalla, on pienien, lyhyiden verhiönliuskojen 

sulkema ja  pienien helmimäisten kasvettumien tai hienojen ryppyjen ympäröimä. Ver- 
hiökuoppa syvä ja  leveä.

Kanta sangen pitkä, syvässä ruosteruusukkeisessa kuopassa, jonka reunamat 
vivahtavat ruskeanpunaselle.

Pinta hieno, öljyinen; kuori hyvin ohut.
Väri täysin kypsyneenä vaalean kellanvihreä, suurimpaan osaan hedelmää näyttää 

levinneen ruskeanpunanen väri, jossa näkyy pitempiä ja  lyhempiä juovia. Kuoressa har-
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vassa vaaleita, Menoja pilkkuja. Jos hedelmä kehittyy varjossa tai pilvisenä ke
sänä, näkyy päivänpuolella hienoja, tiheitä viiruja, joilla on yllämainittu ruskean- 
punanen väri.

Siemenkoppi sipulimainen, umpinainen, ja siinä paksuja, turpeita siemeniä.
Liha valkeata, verhiökuopan ympäriltä punertavaa, hienoa, sangen mehuisata, 

möyheätä; maultaan heikosti viinihappoista, ryytimäistä ja ryydiltä hajahtavaa. Jalo 
pöytähedelmä. Tuleentumisaika sattuu tavallisesti lokakuuhun, vaan suotuisina vuosina
syyskuun loppuun. Kestävyys joulukuuhun.

Puuhun kasvaa leveä, pyöreähkö latva ja  suuret lehdet. Vuosiversot ruskean- 
punasia ja  niissä tiheässä hienoja, pyöreitä pilkkuja; lehtiruodintukeet vähän siirrotta via. 
Kestävä ja sangen satoisa.

Historiikki ja leveneminen. Pskowissa ja  Novgorodissa tavataan vanhimmat 
eksemplaarit tätä omenalajia. Maanlaatu on siellä Mekansekaista savea, paikoittain 
puhdasta hiekkamaata. Sieltä levisi laji vähitellen Moskovan eteläpuoleisiin kuverne- 
mentteihin. Puu on yhtä kestävä Pietaria ympäröivissä seuduissa kuin Novgorodissakin. 
Regelillä on sangen vähän puhuttavaa tästä lajista, hän ei edes mainitse milloin he
delmä tulee täysin kehittyneeksi Pietarin pomoloogisessa puutarhassa.

Eneroth piti tä tä  omenalajia huvittavimpana tutkimistaan lajeista. 
koeymppitarhassa kehittyi se kauniiksi ja  suuriarvoiseksi pöytähedelmäksi. Sangen 
ryytisen hajun ja  maun vuoksi erosi tämä hedelmä näet siinä määrässä toisista lajeista. 
Syyskuussa korjattiin hedelmät; muutamia päiviä korjuun jälkeen voitiin tuntea tuo 
voimakas ryydinhaju, joka pian haihtui, vaikka hedelmä ei muutoin mitään vikaa saanut. 
Jos se säilyttäisi hyvän hajunsa ja aroominsa, voisi sitä pitää mitä oivallisimpana ome- 
nalajina. Tuleentumisaika sattui joka vuosi eri aikoina. Vuonna 1871 oli hedelmä 
saavuttanut korkeimman kehityksensä vasta 14 p:nä marraskuuta. Kesällä 1873 kypsyi 
se sangen aikaiseen ja  vuonna 1875 voitiin niitä korjata jo 10 p:nä syyskuuta. Näinä 
vuosina olivat sääsuhteet Keski-Ruotsissa tavallisimpia. Hedelmän omituinen kehitty
minen Vibyholmissa riippui ehkä osaksi siitä kalkkimaasta, jossa puu kasvoi.

Suomessa viljellään Kaneeliomenaa Rattulassa, jossa on yksi 20- vuotias puu, 
täysin kestävä ja sangen satoisa. Hedelmällä, joka aina kehittyy tyypilliseksi, oli 
ryytinen makunsa jälellä vielä 28 p:nä lokakuuta 1891, vaikka se korjattiin syyskuun 
viime päivinä. Laji on myöskin Sippolassa maanviljelysneuvos v. Dsehnillä.

Saarelan talossa Viipurin luona korjattiin vuosina 1887— 1888 joukko hedelmiä 
korkearunkoisista puista, jotka oli istutettu kylmään maahan ja  avonaiselle paikalle. 
Ulkonaisesti näyttivät ne täysin kehittyneiltä, mutta maulta puuttui kokonaan aroomi- 
nen ryyti, jonka vuoksi hedelmiä käytettiin talouden tarpeeksi. Jos puulle olisi voitu 
antaa lämpöisempi maa ja  suojainen paikka, olisivat sen hedelmät luultavasti tulleet 
paljon arvokkaampia.

Suomen puutarhayhdistyksen hallussa on yksi kenraali af Lindforsin lahjoittama
Kaneeliomenapuu. Se on vankka, komea ja  täysin kestävä, hedelmät ovat aina tyy
pillisiä ulkoapäin ja  makukin on jokseenkin selvä. Karakteristinen kaneelinhaju ei kui
tenkaan ole niin voimakas kuin Ruotsissa viljellyissä hedelmissä.

Ominaisuudet ja arvo. Koska puu on näyttäytynyt niin kestäväksi maas
samme ja antanut niin hyviä hedelmiä, voimme puoltaa sitä viljeltäväksi koko etelä
osassa maata. Me olemme varmat, että tulokset maan länsiosassa ovat vielä paremmat
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kuin idässä. Jos istuttaa puun hiekkamaahan, suojaiseen, lämpimään paikkaan, voi odottaa 
saavansa oivallisia satoja tästä «Pohjan omituisimmasta omenalajista“. Huolellisesti ja  
asianmukaisesti viljeltynä pitäisi sen meillä saavuttaa sama kehitys kuin Ruotsin 
kalkkimaassa. Kustögärdin erinomaisen hedelmäpuutarhan, jossa multa on kalkinse- 
kaista, pitäisi täyttämän kaikki tässä yllämainitut vaatimukset. Edullisesti voitaisiin 
varmaan viljellä lajia säleistössä Uudenmaan läänissä. Hedelmä on jalo ja  hieno; kerran 
tunnettuna tulee se halutuksi kaupassa ja  hankkii itselleen hinnan, joka runsaasti on 
palkitseva viljelijän työn.

N:o 8.

Charlamowskij. xapjam obckoe .

Kirjallisuus ja synonyymit: Regelin Pom. I, s. 433. — Enerothin Pom. II, s.
143. — Bihang tili Sv. pom., s. 8. —  Bredsted. Dansk pom. II, s. 43. — Bora- 
■vvinskij ja  Borawinskoje. Dybdahl, Tidskrift for Havevaesen, Maj 1874, s. 26—27. — 
Charlamowski. Illust. Handb. der Obstk.. I, N:o 32. — Charlamowski, Charlamowskischer 
Naiivia. Diel, Kernobstsorten, 23:as vihko 1823, s. 45. — Borovitsky. Lindley, A guide 
to the orchard and kitchen garden, 1831, s. 3, N:o 1. — Borovitsky. Catalogue 
descriptif des fruits adoptes par le congres pomologique de Prange, 1887, s. 282. —  
Borowicki. Andre Leroy, Dictionnaire de pomologie, N:o 65. — Duchess of Oldenburg. 
Hogg, The apple and its varieties, 1859, s. 71, N:o 99. —  Duchess of Oldenburg. 
Downing, The fruits and fruit-trees of America, 1886, N:o 149. — Lauchen Pom., s. 
247. — Charlamowsky, Charlamowskyscher Stalivi. Rubens Obstbaumzucht II, s. 34.

Selitys.

Hedelmä tavallisesti keskikokoinen, voi olla suurempikin.
Muoto litistynyt, pyöreähkö, kapenee samassa määrässä silmää kuin kantaakin 

kohti. Ympärystä melkein pyöreä.
Silmän, joka on matalassa, tasaisessa syvennyksessä, sulkevat osaksi vihreät, 

lyhyet, suippopäiset verhiönliuskat, jotka tyveltään ovat leveitä ja  haivenisia. Verhiö- 
kuoppa aina suippokärkinen.

Kanta, joka tavallisesti on 2 cm pitkä, hieno, kova ja  väriltään ruskea, on 
kiinni syvässä, suppilomaisessa, muutamilla harvoilla ruostejuovilla varustetussa kuo
passa; joskus on se aivan ruosteeton.

Pinta kiiltävä, öljyinen; kuori ohut.
Väri täysin kypsyneenä kellanvihreä; koko hedelmän pinnalla on sangen tihe

ässä hienoja, vaaleita pilkkuja; päivänpuolella vaaleita karmosiiniviiruja, joiden seasta 
yksi ja  toinen leveämpi juova näkyy.
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Siemenkoppi sipulimainen, umpinainen, sisältää monta hyvin suurta, litteätä, 
tummanruskeata siementä. Suotuisina vuosina ovat sen seinät repeytyneet.

Lihan väri on valkea, putkilojänteet punertavia, aines mehuisata, pehmeätä; 
maku miellyttävän viinihappoista. Kehittyy usein hyväksi pöytähedelmäksi; aina erin
omainen taloushedelmä. Tuleentumisaika lokakuu. Kestävyys lyhyt.

Puu kasvaa latvastaan pyöreähköksi. Lehdet jokseenkin suuria, puikeita, tylpästi 
sahalaitaisia. Yuosiversot paksuja, punasenruskeita, niissä tiheässä hienoja pilkkuja; 
lehtiruodintukeet harvasti huopanukkaisia, siirrottavia. Näyttäytyy täysin kestäväksi 
ja  sangen satoisaksi. Nämä havainnot ovat tehdyt Hattulassa Artjärven pitäjässä. Län- 
tisemmissä paikoissa viljeltynä pitäisi hedelmän tulla paljoa arvokkaammaksi.

Historiikki ja leveneminen. Alkujaan on laji kotoisin Tulan kuvernemen- 
tista Venäjältä; mustanmullanseudun voimakkaassa maassa on se kasvatettu siemenestä. 
Sittemmin on se levinnyt koko valtakuntaan. Pohjoisimpana viljellään lajia Pietarin 
kuvernementissa, jossa se on niinkin ankarana talvena kuin 1866— 67 osoittautunut 
kestäväksi ja  antanut runsaita satoja. Lämpiminä kesinä kypsyy hedelmä syyskuun 
lopussa, mutta tavallisissa tapauksissa vasta lokakuussa.

Saksassa on laji jo kauvan aikaa sitten ollut tunnettu ja  pidetty arvossa sa
toisuuden ja hedelmän kelpaavaisuuden vuoksi pöytää ja  taloutta varten. Katso Ober- 
dich I, N:o 32. Puu on niin kestävä, että sen vaaratta saattaa istuttaa kylmiin, kos
teisiin tahi yleensä epäedullisempiinkin paikkoihin. Boothin y. m. puutaimistoista leviää 
laji ympäri maailman; Lontoonkin hedelmäpuutarhojen luetteloon on se otettu.

Ruotsiin (Wibyholmiin) tuli tämä laji Regeliltä koeymppinä. Se kehittyi siellä 
erinomaisen hyvin; emme ole nähneet niin kauniita eksemplaareja edes Sisä-Wenäjällä. 
Hedelmä tuli suureksi, latistuneeksi, heikosti leveäharjuiseksi, erinomaisen kauniiksi; 
maku oli hieno ja jalo, mutta ei ryytimäinen; tämän ominaisuuden saa laji Saksassa. 
Viljeltiin Hagassa Tukholman luona; siellä tuli se erinomaiseksi. Nyt viljellään sitä 
Gefleborgin läänissä.

Ominaisuudet ja arvo. Koska puu on näyttäytynyt kestäväksi ja  sen he
delmä on kehittynyt täydellisesti niinkin itäisessä ilmastossa kuin Rattulan tienoilla 
pitäisi lajia voitaman viljellä koko Etelä-Suomessa. Lounaisessa osassa tulee se jalom
maksi ulkomuodoltaan ja  sisäisiltä ominaisuuksiltaan. Ollen oikeastaan kauppahedelmä 
ja  sellaisena erinomainen, voidaan se myydä edullisesti lokakuussa, jolloin kaikki kesä- 
hedelmät jo on myyty loppuun. Kestää hyvin kuljetusta päättäen niiden hedelmien 
laadusta, jotka tuodaan Helsinkiin Moskovan eteläpuolella olevista kuvernementeista.
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N:o g .

Kaneeliomena. k o ph h h ebo e .

Kirjallisuus ja  synonyymit: Hegelin Pom. I, s. 337. — Kronovoje (Wohin). — 
— Suuri kaneeliomena (Tiesenhausen). — Saksalainen buschbon. Moskowskij skrut 
(Aurich). —  Tavallinen kaneeliomena (Woryhanoff, Botvinskij), — Aromaattiomena 
(Tsarskoje). —  Wattuomena (Balthasar). — Bihang tili Svensk pom., s. 16.

Nimi johtuu hedelmän ryytimäisestä hajusta ja lihan kaneelimausta.

Selitys.

Hedelmä vanhemmissa puissa tavallisesti sangen pieni, nuoremmissa tulee se 
keskikokoiseksi.

Muoto litteähkö, vähän leveämpi kuin korkea, samassa määrässä pyöristynyt 
silmää kuin kantakuoppaakin kohti. Ympärystä epätasainen.

Silmää, jonka sulkevat tylppäkärkiset verhiönliuskat matalassa syvennyksessä, 
ympäröivät pienet helmimäiset kasvettumat. Verhiökuoppa leveä, suippo, ulottuu sie- 
menkopin avonaiseen akselitorveen.

Kanta pitkä, hieno, kova, syvässä kuopassa, jossa vaaleata, ohutta ruostetta.
Pinta hieno, kiiltävä, öljyinen.
Väri täysin kypsyneenä keltanen; kuoressa näkee harvassa hienoja pilk

kuja. Päivänpuoli on peittynyt kauneihin punasiin karmosiiniviiruihin, jotka paikoittain 
muodostavat tummanvärisiä, leveitä, lyhyitä juovia. Varjossa kehittyneillä hedelmillä 
ei ole punasta väriä.

Siemenkoppi sipulimainen; lokerot suljettuja ja  niissä monta paksua, litteätä, 
suippokärkistä, aina turpeata siementä.

Liha valkeata, hienoa, mehuisata, möyheää, — viinihappoista ja hyvin hienosti 
kaneelimakuista. Hyvä pöytähedelmä. Kypsä lokakuun keskivaiheilla. Kestää hyvänä 
2 ä 3 viikkoa.

Puu kasvaa vankaksi, pysty- ja  harvalatvaiseksi, sen oksat hennoiksi ja  hie
noiksi. Lehdet pyöreähkön puikeita, syvään sahalaitaisia. Vuosiversot tukevia, rus
keita, niissä harvassa pienempiä ja  suurempia, tavallisesti pyöreitä pilkkuja. Leh- 
tiruodintukeet siirrottavia, niissä näkee kaksi matalaa uurrosta; silmät pieniä, punasia 
ja  kaljuja. Täysin kestävä kaikkialla, missä sitä maassamme viljellään. Antaa vuo
sittain jonkun sadon, mutta ainoastaan joka toinen vuosi runsaamman.

Historiikki ja leveneminen. Ei ole ilmoitettu, mistä paikasta Venäjältä laji 
on kotoisin. Yleisesti viljellään sitä Itämeren maakunnissa Pietarin ympärillä, jossa se 
on näyttäytynyt täysin kestäväksi kovimpinakin talvina. Etelässä viljellään lajia Mos
kovan eteläpuolisissakin kuvernementeissa. On Venäjällä hyvin suosittu pöytähedelmä ja 
käytetään myöskin edullisesti hilloksi. Saa markkinoilla hyvän hinnan.
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Ruotsissa Wibyholmissa tuli hedelmä erinomaisen kauniiksi, tuoksu oli voimak
kaampi ja ryydin maku tuntuvampi kuin Suomessa saaduissa. Tuli tavallisesti kesä- 
hedelmäksi, kypsyi syyskuun ensi päivinä; tämä aikainen tuleentuminen johtui varmaan
kin paikan lämpimästä kalkkimaasta.

Suomessa Wiipurin tienoilla löytyy sekä nuoria että 50 vuoden vanhoja puita, 
jotka ovat näyttäytyneet täysin kestäviksi. Vaikka ne osaksi ovat huonosti hoidettuja 
ja sen vuoksi vähemmin satoisia, antavat ne täysin kehittyneitä hedelmiä. Vuonna 1892 
saimme vastaanottaa vanhoissa puissa kasvaneita hedelmiä, jotka olivat täydellisesti tyy
pillisiä, vaikka olivat tuleentuneet paljoa myöhemmin, kuin tavallisesti hedelmäviljelyk- 
selle suotuisampina kesinä. Koivuniemessä on 12 vuoden vanha puu, joka on terve ja  
kantaa hedelmiä, vaikka se on istutettu raskaasen savimaahan sangen sopimattomalle, itä- 
ja pohjoistuulille avoimelle paikalle. Lokakuussa 1892 saatiin puusta runsaasti kel
vollisia hedelmiä, jotka ulkonaisesti olivat täysin tyypillisiä; ne olisivat kuitenkin ta r
vinneet pitemmän syksyn saadakseen karakteristisesti ryytimäisen makunsa.

Suomen puutarhayhdistykselle on kenraali af Lindfors lahjoittanut Moskovasta
kotoisin olevan kaneeliomenapuun. Se viihtyy hyvin ja  antaa vuosittain hedelmiä, jotka 
sekä ulkomuodoltaan että maultaan ovat täysin kehittyneitä.

Ominaisuudet ja arvo. Meillä voi lajia käyttää sekä pöytä-, talous- että 
kauppahedelmänä. Näiden ominaisuuksien vuoksi sekä puun kestävyyteen nähden on 
syytä antaa sille paikka jokaisessa puutarhassa Etelä- ja  Keski-Suomessa. Maamme 
länsirannikolla voidaan saavuttaa onnistuneita tuloksia hyvin pohjoisessakin, kun puulle 
vaan annetaan suojaisa paikka ja  kuiva asema. Yleisemmin viljelemällä tätä  omenajia 
voisimme varmaan täyttää tarpeemme ja  välttää niiden äärettömien määräin maahan
tuontia, jotka nyt vuosittain tilataan Wenäjältä.

N:o io .

Titowka.
Kirjallisuus ja synonyymit: Hegelin Pom. I, s. 108. —  Juovainen Titowka 

(Krasnoglasoff). — Titowka omena (Näyttelyluettelo). — Talvititowka (Tiesenhausen). 
.— Kitoje (Tsarskoje selo). — Kaunokainen (Puutarhapäiväkirjat). — Titoifky, Eneroth- 
in Pom. II, s. 148. — Titoifky, Bihang tili Sv. pom., s. 40. — Tulskoje Titowka 
(Aurich). — Lasiomena (Soboleif). — Tavallinen Titowka (Jegoroff). — Illust. Handb. 
der Obstk. IV, N:o 279.
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Selitys.

Hedelmä iso.
M uoto  litteähkön puikea, joskus litteähkön tasakorkea; leveät harjut muodosta

vat epätasaisuuksia kuopassa ja  silmän ympärillä; ympärystä sen vuoksi epätasainen.
Silmä, joka on syvällä, on avonainen ja  sen ympärillä suippokärkisiä, alhaalta 

vihreähaivenisia, taaskääntöisiä, ei varsin pitkiä verhiönliuskoja epätasaisessa, joskus 
ryppyisessä syvennyksessä. Yerhiökuoppa melkein aina syvä, joskus hyvin kapea ja 
suippopäinen.

Kanta kova, puumainen, punasenruskea, hyvin syvässä, suppilomaisessa, epätasai
sessa, ruostesäteisessä kuopassa, joka on reunoiltaan useimmiten punasenruskeaan vivahtava.

Pinta hieno, kiiltävä, öljyinen.
Väri kellan vihreä, tulee täysin kypsänä aivan keltaseksi; silmän ympärillä on 

pilkkuja, jotka kylminä kesinä muuttuvat ruosteeksi. Päivänpuolelle näyttää levinneen 
karmosiiniväri, joka on vaaleampi tai tummempi riippuen kesän sääsuhteista; pilkut 
päivän puolella ovat useimmiten valkokehäisiä.

* Siemenkoppi viikunan muotoinen, pieni, osaksi avonainen ja  siinä monta (12:kin)
vaaleanruskeata, litteätä, paksua siementä.

Liha valkeata, usein punaseen vivahtavaa verhiökuopan ympäriltä; aines sangen 
hienoa, mehuisata, möyheätä; maku viinihappoista, heikosti ryytimäistä. Hyvä pöytä- 
hedelmä. Tuleentumisaika lokakuun lopussa. Kestävyys lyhyt.

P u u  kasvaa voimakkaaksi ja  latvastaan pyöreäksi. Lehdet ovat suuria, tumman- 
yihreitä, pyöreäkärkisiä, syvään sahalaitaisia; yleensä kehittyvät ne myöhemmin keväällä 
kuin toisten omenalajien lehdet, syksyllä putoavat ne vähän myöhempään. Vuosiversot 
vahvoja, sekavasti karmosiinipunasen-ruskean värisiä, hyvin harvasti pilkullisia; lehti- 
ruodintukeet siirrottavia; silmut huopanukkaisia. Puu, joka vaatii ylänköistä ja  läm
mintä paikkaa, kantaa hedelmiä joka toinen vuosi; satoisuus niukanlainen.

Historiikki ja leveneminen. Tämä omenalaji on alkuperäisin n. s. Tiitusky- 
lästä, joka on Tulan ja  Kalugan välillä. Maaperä on siellä savensekaista hiekkamultaa, 
johon pitänee kiinnittää huomiota, kun meillä puun istuttaa. Laji on täysin kestävä 
Pietarin seuduilla, missä vaan paikka on korkea ja  kuiva. Jos puu kasvaa hallanaralla 
alavalla paikalla, paleltuvat vuosiversot eivätkä ennätä tuleentua.

Pietarin seuduilla tulee hedelmä tavallisissa suhteissa keskikokoiseksi. Mitä ete
lämpänä sitä viljellään, sitä suuremmaksi se kasvaa ja  sitä tummemmaksi käy väri. — 
Hyvä pöytähedelmä. Korean värinsä ja  miellyttävän makunsa vuoksi on Titowka We- 
näjän tunnetuimpia ja  arvossapidetyimpiä lajeja. Se saavuttaa kaupassa korkean hinnan, 
joka jossakin määrin palkitsee viljelijälle lajin niukan satoisuuden.

Regel arvelee, että Titowka hyvästi voi vetää vertoja Gravensteinerille: liha on 
yhtä hienoa, ryytimäinen maku yhtä suloinen, kokokin on tavallisesti sama.

Saksassa viljeltiin tätä omenalajia jo 1860-luvulla, vaikka maan pomoloogit 
eivät ymmärtäneet pitää lajia arvossa. Oli nimittäin Wenäjältä saatu Titowkan ni
mellä huonoja toisenlajisia .ymppiä; Boothin puutaimistosta levisi tällä nimellä aivan ala- 
arvoisia lajeja. Matkalla, jonka Eneroth teki Oherdichin luo Hannoveriin, sai tämä 
tilaisuuden tutustua oikeaan Titowkaan. Sen jälkeen alettiin sitä hiukan yleisemmin 
viljellä.
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Ruotsissa löytyi tämä laji Wibyholmissa. Eneroth arvosteli sen kauneimmaksi 
ja  jaloimmaksi niistä 84 venäläisestä omenalajista, joita hän viljeli koeymppitarhassaan. 
Se saavutti silloin korkeimman kehityksensä lokakuun keskipalkoilla.

Suomessa löytyy tätä omenalajia toistaiseksi sangen harvoissa paikoissa. Saa
relassa Viipurin luona olemme nähneet nuoria korkearunkoisia puita, istutettuina raskaasen 
maahan, jossa ne eivät näyttäneet viihtyvän. Lännempänä löydämme lajia viljeltynä 
menestyksellä Sippolassa. Hattulassa on korkearunkoisia puita, jotka viihtyvät hyvin 
kuivassa savimaassa. Hagalundissakin Helsingin luona kasvaa korkearunkoisia puita, 
istutettuina hyvään puutarhamultaan; ne kantavat erinomaisia hedelmiä, jotka sekä 
ulkomuotonsa että makunsa puolesta näyttävät lähestyvän Venäjällä viljeltyjä.

Ominaisuudet ja arvo. Toistaiseksi emme voi puoltaa tätä omenalajia ylei
semmin viljeltäväksi. Se ei ole meillä näyttäytynyt kyllin satoisaksi voidakseen tuottaa 
viljelijälle taloudellista voittoa. Koska laji kuitenkin on kestävä ja  hedelmän suuruus 
ja  kaunis ulkomuoto tehnevät sen halutuksi kaupassa, pitäisi Titowka ottaa viljeltä
väksi sellaisiin puutarhoihin, joissa voidaan lajia jalostuttaa ja  antaa sille järkipe
räinen hoito.

N:o n.

Beresina. e e p e 3hhckoe .

Kirjallisuus ja synonyymit: Regelin Pom. I, s. 356.

Selitys.

Hedelmä suuri.
Muoto litteähkön puikea, tuskin näkyvästi harjuinen. Ympärystä epätasainen 

ja  hiukan kokoon kutistunut.
Silmä avonainen, verhiönliuskat lyhyitä, pystyisiä, suippokärkisiä tasaisessa, ma

talassa syvennyksessä. Verhiökuoppa leveä, matala.
Kanta kova, kapeassa, suppilomaisessa, ruosteettomassa kuopassa.
Pinta sileä, kiiltävä.
Väri vaaleankeltanen; kuori tiheästi valkopilkullinen; päivänpuoli ohuesti kar- 

mosiinivärinen ja  siinä tummempia juovia.
Siemenkoppi pieni, umpinainen, sipulimainen; kapeat lokerot sisältävät muu

tamia suuria, pitkiä, paksuja siemeniä.
Liha valkeata, hienoa, mehuisata, erinomaisen miellyttävää, viinihappoista maul

taan. Jonkunlaista omituista ryytimakua tuntee vähäisessä määrässä suotuisina vuosina. 
Täydellisimmin kehittyneenä hieno pöytähedelmä. Kypsä lokakuussa. Kestää joulukuuhun.

12
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Puun kasvutapa on leveähkö, latva harva. Vuosiversot tummasti punasenrus- 
keita, paikoittain peittävät niitä sangen tiheässä pitkät, pyöreät, harmaankeltaset pilkut. 
Mustanruskeat lehtisilmut. Laji tavattoman kestävä. Satoisuus keskinkertainen.

Historiikki ja leveneminen. Regel on oppinut tuntemaan tämän omenalajin 
hedelmistä, jotka hän sai W. Atruganjeffilta Tschernigowin kuvernementista; sittemmin 
on hän vienyt lajin Pietarin pomoloogiseen puutarhaan, jossa se on osoittaunut täysin 
kestäväksi. Regel tekee vertauksia Beresina- ja  Borovinka-omenan välillä; hän väittää, 
että edellinen on kehittyneempi muoto jälkimäisestä. Tähän mielipiteesen emme voi 
yhtyä, sillä me olemme havainneet Borovinkan maultaan Beresinaa huonommaksi ja  
sitä paitsi paljoa satoisammaksi.

Ominaisuudet ja arvo. Suomen puntarhayhdistyksen maalla viljellyn Bere- 
sina-puun hedelmät olemme havainneet hienommiksikin ja  mehuisammiksi kuin Regelin 
kertomuksesta voi päättää, jonka vuoksi laji kaikella syyllä voidaan liittää pöytähedel- 
miimme. Koska Suomessa olemme saaneet lajin suhteen tehdä havaintoja ainoastaan 
yllämainitussa paikassa, jossa se on näyttäytynyt hyvin vähän satoisaksi, emme uskalla 
puoltaa Beresinaa yleisesti viljeltäväksi meillä. Hedelmän hyvät ominaisuudet tekevät 
sen ansiokkaaksi puutarhoissa, joissa on varaa ja  halua kokeiden tekemiseen. Ehkä 
keveä ja  lämmin maanlaatu saisi puun antamaan runsaammin hedelmiä ja  hedelmän 
kehittyneemmäksi. Jos satoisuutta voitaisiin enentää, saisi laji luultavasti suuren 
taloudellisen merkityksen hedelmäviljelijäimme kesken.

N:o 12.

Borovinka. e o p o b h h e a .

Kirjallisuus ja synonyymit: Regelin Pom. I, s. 332. — Useimmista puutaimis- 
toista leviää lajia ylläolevalla nimellä, jonka se on saanut siitä, että Borovinin suku 
on kasvattanut lajin siemenestä. Aikojen kuluessa on se äärettömästi levinnyt, mutta 
samalla saanut myöskin joukon lisänimiä, jotka Regel teoksessaan luettelee. Meidän 
pitänee tehdä selkoa niistä, koska tiedämme, että meidänkin maassamme on lajilla 
useita synonyymisiä nimiä:

Borovinskoje (Krasnoglasoff). — Valkea Borovinskoje, Borovinskoje natsvetistoje, 
korkeakasvuinen muoto (Tiesenhausen). —  Beloborodowka (Ranin). Anisowka (Heidorn). 
— Juovainen Borovinka (Moskova), — Smolenskoje plodovitka, Wolaska, Kostotschka 
(Atruganjeff). — Plodovitka (Walamo). — Tavallinen Borovinka (Jegoroff). —  Kes
kinkertainen Borovinka (Jegoroff). — Viimeisestä nimestä päättäen löytyisi joku kes
kinkertaisen hyvä laji; tästä voi saada varmuuden Helsingin torilla, jossa paitsi oikeata 
Borovinkaa tarjotaan kaupan useita toisia hedelmälajeja ylläolevilla nimillä; lajit ovat 
kuitenkin ala-arvoisia sekä maulleen että ulkomuodolleen.



91

Sitä paitsi leviää Regelin puutaimistosta Pietarista itsenäisinä lajeina: — 
nanen-, imelä-, harjuinen-, vihreä-, pitkä-Borovinka, sekä kaksi toisintolajia, jotka ovat 
kasvatetut siemenestä Pietarin pomoloogisessa puutarhassa; niiden nimenä on Pietarin- 
ja  Talvi-Borovinka. — Bihang tili svensk pom., s. 5.

Selitys.

Hedelmä iso.
Muoto litteähkön puikea; leveät harjut kulkevat pitkin hedelmää. Ympärystä, 

joka aina on epätasainen, näyttää usein olevan kutistunut kokoon.
Silmä suuri, sitä osaksi peittävät suippokärkiset, taaskääntöiset verhiönliuskat ma

talassa, laajassa, sileässä, mutta harjuisessa syvennyksessä. Verhiökuoppa leveä ja  syvä.
Kanta, joka on pitkä, hieno ja  kova, on harjuisessa, tavallisesti ruosteettomassa 

kuopassa, jota kuitenkin joskus peittää ohut, vaalea ruoste.
Pinta sileä, kiiltävä, tuleentumisaikana öljyinen.
V ä ri täysin kypsyneenä oljenkeltanen, kuoressa harvakseltaan pilkkuja, päivän- 

puolta peittävät vaaleat ruusuviirut, joiden joukossa näkyy harvassa heikomman tai 
voimakkaamman värisiä karmosiinijuovia, jotka joskus pistävät esiin suorastaan pohja- 
väristä. Hedelmissä, jotka ovat kehittyneet varjossa latvan sisällä, ei ole ollenkaan 
punasta väriä; valkea toisintolaji on luultavasti alkujaan sellaisesta hedelmästä.

Siemenkoppi meloonimainen, pieni hedelmään verrattuna; lokerot umpinaisia 
ja  niissä muutamia suuria, paksuja, tylppäpäisiä siemeniä.

L ih a  valkeata, hienoa, möyheätä; maku on erittäin miellyttävää, suotuisina 
vuosina saa se hienoryytisen aroomin. Siinä tapauksessa antaa laji hyviä pöytähedel- 
miä; aina voidaan niitä kuitenkin hyvin edullisesti käyttää talouden tarpeiksi. Kypsä 
lokakuussa. Kestää joulukuun keskipalkoille.

Puu kasvaa nopeasti hiukan leveähköksi latvastaan. Lehdet tummanvihreitä, 
pyöreähköjä. Yuosiversot ruskeita, harvakseltaan pilkkuisia; lehtiruodintukeet vähän 
siirrottavia, silmut huopanukkaisia. Puu ei vahingoitu ankarimpinakaan talvina Pie
tarin seuduilla. Joka toinen vuosi odotetaan runsasta satoa. Meillä näkyy laji viih
tyvän kaikenlaatuisessa maassa.

Historiikki ja leveneminen. Alkujaan viljeltiin lajia Tulan kuvernementissa. 
Verrattain lyhyessä ajassa on se levinnyt koko Venäjälle, sekä etelään että pohjoiseen 
Moskovasta. Toistaiseksi viljellään sitä pohjoisimpana Valamossa. Moneen paikkaan 
Venäjällä on perustettu kauppapuutarhoja tuhansine puineen, joiden joukossa Borovin- 
kalla on huomattava paikkansa.

Ruotsissa oli kaksi venäläistä koelajia nimeltä Borovinka. Toinen oli imelä 
omena ja  aivan arvoton; toisen hedelmä oli kaunis, liha punertavaa, muoto litistynyt, 
maku jalompi, kuin meidän maassa viljellyllä lajilla. Luultavasti oltiin tekemisissä 
Smolenskin Borovinkan kanssa, joka on paljoa nuorempi laji ja  1860-luvulla otettiin 
koeymppien joukkoon Pietarin pomoloogiseen puutarhaan. Katso Regelin pom. I, s. 431.

Suomen puutarhayhdistykselle on laji tullut Moskovasta kenraali af Lindforsin 
lahjoittamien puiden joukossa. Meillä on se näyttäytynyt täysin satoisaksi ja antanut 
hedelmän joka vuosi. Leviää taimistoista eri osiin maata, niin että muutaman vuoden
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kuluttua lienee päästy selville, kuinka kaukana pohjoisessa voidaan viljellä tätä hedel
mälajia. Hattulan tilalla Artjärven pitäjässä kasvaa oikea Borovinka, jota sielläkin 
kiitetään runsassatoiseksi.

Ominaisuudet ja arvo. Puun erinomaiset ominaisuudet ja  hedelmän suuri 
kauppaarvo tekevät luultavaksi, ettei yksikään hedelmänviljelijä ole katuva istuttaneensa 
lajin puutarhaansa. Päättäen hedelmän viihtymisestä Pietarin epäsuotuisassa ilmanalassa 
pitäisi sitä voida viljellä sangen kaukana pohjoisessa.

Koska tätä hedelmälajia viljellään niin suurella alalla, niin monenlaisessa maassa 
ja  ilmanalassa sekä hoidetaan niin erilaisesti, ei sovi kummastella, että aikojen kuluessa 
on monta toisintolajia syntynyt, joiden arvo usein on enemmän kuin epäilyttävä. Bo- 
rovinkaa istuttaessa tulee sen vuoksi tarkkaan katsoa, että saa jalon päämuodon.

N:o 13.

Punanen Borovinka. bopobhhka  kpachak

Regel selittää Pomologiassaan I, s. 354, että tämä laji on samaa alkuperää 
kuin Borovinka, mutta että se viljelyksen kautta on päässyt niin itsenäisesti kehit
tymään, että sitä tulee pitää erityisenä hedelmälajina. Joskus on lajilla nimenä: Boro
vinka natsvetistoje.

Selitys.

Hedelmä keskikokoinen.
Muoto litteä, pyöreähkö, hiukan kapeneva silmää kohti, ilman nähtäviä harjuja. 

Ympärystä pyöreä.
Silmän sulkevat pitkät, alhaalta leveät, tylppäkärkiset verhiönliuskat matalassa, 

epätasaisessa, sileässä syvennyksessä. Verhiökuoppa leveä, tylppäpäinen.
Kanta vihreä, kova, syvässä ja  ruosteettomassa kuopassa.
Pinta kalju, tuoksuva, hiukan öljyinen.
Väri keltanen, vihreään vivahtava, siellä täällä joku hieno ruostepilkku; päi- 

vänpuolelle näyttää levinneen himmeä karmosiiniväri, jossa näkyy valkokehäisiä pilkkuja 
ja  lyhyitä, leveitä, tummia juovia.

Siemenkoppi sipulimainen, umpinainen, siinä muutamia, hyvin suuria, litteitä, 
tummanruskeita siemeniä sekä joukko niiden aiheita.

Liha valkeata, hiukan keltaseen vivahtavaa, aines hienoa ja  mehuisata, putki- 
lojänteet punasia; maku runsas, miellyttävän viinihappoinen. Kaunis ja  hyvä pöytä- 
hedelmä, joka kypsyy lokakuun lopussa ja  kestää joulukuuhun.
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Kasvutavalleen leveä. Lehdet suuria, kiiltäviä, soikeita. Vuosi versot suklaan
ruskeita hienoilla, pitkulaisilla pilkuilla varustettuja. Puu, joka yleensä on näyttäyty
nyt kestäväksi ja  antanut runsaita satoja, näkyy viihtyvän savimaassa.

Historiikki ja leveneminen. Lajia löytyy paikoittain Venäjän pääkaupungin 
ympärillä, viljelys ulottuu aina Moskovan eteläpuoleisille seuduille. Pietarin pomoloo- 
gisessa puutarhassa on puu näyttäynyt olevansa arka, siellä vahingoittuivat suuret 
puut tuona ankarana talvena 1866—67. Pienemmät puut, jotka kokonaan olivat lumen 
peitossa, kestivät hyvin pakkasta. Pietarin kuvernementissa suotuisina vuosina kasva
neet hedelmät ovat saaneet hienon, ryytisen, aroomisen maun.

Suomessa on meillä ollut tilaisuus tarkastaa lajia ainoastaan Hattulassa Art
järven pitäjässä, jossa 20-vuotias puu on näyttäytynyt kestäväksi ja  sangen satoisaksi.

Ominaisuudet ja arvo. Koska tämän hedelmän ulkomuoto on erittäin kaunis 
ja maku sangen hieno, sekä koska puu näyttää viihtyvän savimaassa niin kaukana 
idässä kuin Rattulassa, voimme suosittaa lajille paikan puutarhoissamme. Olemme 
vakuutetut, että Punasta Borovinkaa voidaan menestyksellä viljellä koko Turun ja 
Uudenmaan läänissä; suotuisissa oloissa pitäisi sen saada tuo hieno, ryytimäinen maku, 
joka Keski-Venäjällä on sille omituista. Loka- ja  marraskuussa tulee hedelmä kau
passa arvokkaaksi. Koska laji hyvin kestää kuljetusta, voidaan sitä viljellä kauvem- 
panakin myyntipaikasta.

N:o 14.

Liehniapfel. cbpuhka .

Kirjallisuus ja synonyymit: Regelin Pom. I, s. 105.
Kaikissa Länsi- ja  Lounais-Venäjän taimistoluetteloissa löytyy hedelmä nimellä 

Serinka, Seroje, tai Serjanka. Lehmapfeliksi sanotaan sitä Carlsruhessa (Itämeren 
maakunnissa), joka kuuluu kreivi Sieversille. — Strumilöwka. Ogradnik Polski 1892. 
— Litvan seuduilla on lajilla nimenä Poziomkowe, Szampnskie ja  Zajcerawardeczka. 
Pietarin hedelmäkauppiasten luona kuulee nimen «Harmaa Calvilli“ ja  «Kalmukki."

Selitys.

Hedelmä keskikokoinen.
Muoto pyöreähkö, tasasoukka, hiukan kapeneva silmää kohti; viisi leveätä 

harjua kulkee pitkin hedelmää ja  loppuvat kasvettumina tai ryppyinä silmään. Ympä
rystä epätasainen.
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Silmä on melkein hedelmän pinnalla. Sen sulkevat osaksi taaskääntöiset, kes- 
kipituiset, vihreähaiveniset verhiönliuskat sekä ympäröivät rypyt tai helmimäiset kasvet- 
tumat. Verhiökuoppa syvä ja  kapea, ulottuu siemenkopin avonaiseen akselitorveen.

Kanta lyhyt, paksu, turpea, ruosteettomassa kuopassa, joka joskus vivahtaa 
punasenr uskealle.

Pinta sileä, himmeänkiiltävä.
Väri on karakteristisesti harmaan keltasenvihreä, kun hedelmä riippuu puussa; 

kypsyessään tulee se likaisenkeltaseksi, jolloin päivänpuolta peittää harvajuovainen, 
kellanpunanen väri; koko hedelmä tiheästi hienopilkullinen.

Siemenkoppi on sipulimainen, suuri hedelmään verraten, avonainen, jossa 
monta (12) kapeata, paksua, hienokärkistä siementä.

Liha hienoa, mehuisata, valkeata putkilojänteiden sisältä, ulkokuoren kohdalta 
keltasta, vihreään vivahtavaa; maku erittäin miellyttävä, viinihappoinen, ryydinsekainen. 
Hieno ja jalo pöytähedelmä. Kypsymisaika lokakuu. Kestävyys tammikuuhun.

Puun kasvutapa. Latva tiheä, leveä. Nuoremmat oksat taipuvat painostaan 
alaspäin, sitä vastoin kohoavat vuosiversot ylöspäin. Lehdet tummanvihreitä, kiiltäviä, 
pitkiä, puikeita, hiukan karvaisia, reunat kääntyvät ylöspäin, alapuoli harmaanvihreä; 
ruodit lyhyitä, punaseenvivahtavia, tukevia. Vuosiversot tummanruskeita ja  niissä 
pieniä keltasia pilkkuja; lehtisilmut pieniä, pyöreitä, karvaisia. Laji on täysin kestävä. 
Hedelmäntulo, joka on runsas, alkaa vasta kun puu on seisonut useita vuosia paikal
laan. Latva täytyy leikata hyvään aikaan, muuten tulee se helposti epäsäännölliseksi 
ja  vinoksi.

Historiikki ja leveneminen. Otaksutaan, että laji on kotoisin Litvan seu
dulta, jossa vielä tavataan vanhoja jättiläispuita. Sieltä on se levinnyt Venäjän luo
teisiin ja lounaisiin kuvernementteihin ja  näyttäytynyt täysin kestäväksi. Koillisessa 
osassa Wolgan tienoilla on se arka. Puu kasvaa hyvin hitaasti, ja  me tahdomme sen 
vuoksi neuvoa, että laji ympättäisiin johonkin pikakasvuiseen lajiin esim. Titowkaan.

Tämän lajin pääasiallisena vikana on, että se antaa hedelmän vasta 8 ä 10 
vuoden perästä ymppäyksen jälkeen; silloin tulee puu kerrassaan satoisaksi, ja  joka 
toisena vuonna voidaan odottaa suuria satoja. 80 ä 40 vuoden vanhat puut antavat 
usein 340 kg erinomaisia hedelmiä. Nämä eivät putoa helposti, mikä on luettava lajille 
ansioksi. Puu, joka tulee hyvin vanhaksi, viihtyy parhaiten hiekka- ja  savensekaisessa 
kosteahkossa maassa. Me olemme nähneet vanhojen runkojen, taittuneiden ja  maassa 
makaavien, antavan runsaasti hedelmiä.

Serjankaa pidetään Venäjällä suuressa kunniassa, se luetaan maan suosituimpiin 
omenalajeihin; paikoittain esim. Itämeren maakunnissa pidetään sitä yhtä hyvänä An
tonovkan kanssa, vieläpä sitä parempanakin. Pietarin hedelmämarkkinoilla pidetään 
näitä lajeja jokseenkin yhtä arvokkaina.

Suomessa on meillä ollut tilaisuus saada hedelmä ainoastaan Hattulasta, jossa 
sitä on viljelty monta vuotta. Puu on näyttäytynyt kestäväksi, vaikka se on istutettu 
savimaahan, hedelmä on siellä saavuttanut täydellisen kehityksensä. Viipurin läänissä 
olemme nähneet ja  kuulleet puhuttavan monesta puusta, jotka ovat koetelleet hedelmä- 
viljelijän kärsivällisyyttä hitaalla kasvullaan ja  myöhäisellä hedelmöimisellään; olemme 
varmat, että hyvin moni näistä puista on juuri Serjanka. Me tahdomme sellaisten 
runkojen omistajia kehoittaa pitämään niistä kaikkea mahdollista huolta, ja  me voimme 
vakuuttaa, että puu aikanaan runsaassa määrässä on palkitseva viljelijälle ajan ja  vaivan.
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Regelin taimistosta Pietarin luona leviää laji suurissa määrin nimellä Serjanka, 
ja Wagnerin taimistosta Riiassa tulee se nimellä Lehmapfel.

O m in a isu u d e t ja  a rv o . Tämä hedelmä täyttää kaikki ehdot saadakseen kerran 
hyvän paikan meidän Pomologiiassamme hienona pöytähedelmänä loka—joulukuukausiksi. 
Toistaiseksi suositamme lajin hedelmäviljelijöille maamme lounaisosassa, koska näiden 
vanhastaan tiedetään harrastavan kaikkea, joka voi hyödyttää hedelmänviljelystämme. 
Heidän tälle antamansa paikka puutarhoissa on antava heille korvauksen ei ainoastaan 
taloudellisessa suhteessa vaan myöskin siinä tyytyväisyyden tunteessa, että he ovat 
olleet apuna sellaisen omenan tunnetuksi tekemisessä, joka luultavasti meillä voi tulla 
erinomaiseksi kauppahedelmäksi.

M uodot. Koska tätä lajia jo pitkät ajat on viljelty Itämeren maakunnissa, on 
siellä syntynyt joukko toisintolajeja alkuperäisestä päämuodosta. Tavataan täydelli
sesti ja  epäsäännöllisesti kekomaisia sekä litistyneitä ja  litteän puikeita hedelmiä ei 
ainoastaan eri vaan samoissakin puissa. Tämä asianlaita saattaa helposti eksyttää 
kokemattoman hedelmänviljelijän; pitempi kokemus on kuitenkin näyttävä, että kaikilla 
näillä erilaisilla muodoilla on jotain yhteistä, nimittäin hedelmän karakteristinen ulko- 
väri sekä lihan laatu ja maku.

N:o 15.

Aport-Aleksander. Anoprt.

Kirjallisuus ja  synonyymit: Regelin Pom. I, 204. —  Aportovoje, Porty, Gusevo 
(Krasnoglasoff, s. 87). — Ispanskij aport, Tulskij aport ja  Aport obyknovennoj (Träd- 
gärdsjournal II, s. 93). —  Aport krasnij, (Näyttelyluettelot). — Aportovoje (Rumin).
— Aport bolschoj (Wohin). — Aport krasnij (Sagoskin. — Tiesenhausen. —  Trädg. 
Journal II, s. 77). — Krasnotokoje rehristoje (Wohin). — Puntovoje jabloko (Miller).
— Titowka (Gekel). — Korscha (Jegoroff). —  Aportovoje ogromnoje (Wagnerin kata- 
loogi). —  Aport belij ja  Podaportovoje (Walamo).

Kaiser Alexander (Illustr. Handb. der Obstk. I, N:o 39). —  Kaiser Alexander 
(Lauchen Pom., s. 250). — Kaiser Alexander von Russland (Rubenin Obstbaumz. II, s. 39). 
Alexander (Enerothin Pom. H. 28). — Aport (Bihang tili Svensk pom., s. 2). — 
Kejser Alexander (Bredsted Dansk Pom. II, s. 82). —  Aporta (van Mons, Catalogue 
descriptif de la partie des arbres fruitiers, qui de 1798 ä 1823 ont forme sa collectiofl, 
s. 56, N:o 165) — Kaiser Alexander von Russland, Aporta Naiivia (Diel, Kernob^t- 
sorten H, 1823, o; 65). —  Emperor Alexander (Lindley, A guide to the orchard and 
kitchen garden, 1831 s. 14). — Grand-Alexandre (Andre Leroy, Dictionnaire de Po- 
mologie, N:o 185). —  Empereur Alexandre (M. Mas, Le verger, V, N:o 24). — Grand- 
Alexandre (Catalogue descriptif des fruits adoptes par le congres pomologique de
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France, 1887, s. 305). — Emperor Alexander Stoke tulip (Hogg). — Alexander 
(Hort. Soc. Cat.).

Svartähon Suomessa on laji tullut seuraavilla nimillä: Naula-, Aporta-, Stoke 
tulip- ja  Alexander-omena

Selitys.

Hedelmä suuri.
Muoto leveämpi kantapuolelta, kekomainen, kaveten silmää kohti, ilman mitään 

huomattavia harjuja. Ympärystä melkein pyöreä.
S ilm ä  on syvällä ja  sitä ympäröivät suuret, leveät, hiukan taaskääntöiset ver- 

hiönliuskatryppyisessä,joskus sileässä syvennyksessä. Verhiökuoppamatala, suippokärkinen.
Kanta tavallisesti noin 2 cm pitkä, kova, syvässä ruostesäteisessä kuopassa.
Pinta tuoksuva, kalju, kiiltävä, kypsyessä hiukan öljyinen.
Väri kellanvihreä, hienoja pilkkuja levinnyt koko hedelmän pinnalle. Päivän- 

puolta peittää kaunis karmosiiniväri, jossa näkee juovia sekä sangen hienoja, ruskeita 
pilkkuja. Hedelmiltä, jotka kehittyvät varjossa, puuttuu tuo korea punanen väri.

Siemenkoppi sipulimainen, leveä, avonainen ja  siinä monta litteätä, paksua, 
joskus tylsää siementä.

Liha valkeanvihreätä, hienoa, mureata, mehuisata, maultaan erittäin miellyttä
vää, viinihappoista. Hyvä pöytähedelmä, voidaan myöskin hyvin edullisesti käyttää 
taloudessa. Kypsä marraskuulla. Kestää tammikuuhun.

Puu kasvaa voimakkaaksi, latvaltaan leveäksi, epäsäännölliseksi. Lehdet ovat 
suuria, soikeita, tylpästi sahalaitaisia. Vuosiversot punasenruskeita, niissä tiheässä vaa
leita, harmaankeltasia pilkkuja. Lehdet putoavat myöhään, niin että talvellakin voi 
nähdä jonkun lehden riippuvan oksassaan. Melkein koko Uudellamaalla on puu täysin 
kestävä, mutta jo Hattulassa Artjärven pitäjässä paleltuvat vuosiversot ankarina talvina. 
Wiipurin läänissä vahingoittuvat helposti savimaahan istutettu puut, jota vastoin vuosi- 
versot tuleentuvat, jos puu kasvaa keveässä hiekansekaisessa, pohjatuulelta suojatussa 
maassa. Satoisuus ei ole runsas, mutta sen sijaan pysyvät hedelmät hyvinkin kovassa 
tuulessa kummastuttavan hyvin kiinni oksissa.

Historiikki ja leveneminen. Aporttia on pidetty kauvan alkuperäisesti saksa
laisena omenalajina, mutta Krasnoglasoffin mukaan on sen ennen muinoin Beketoff vienyt 
Turkista Etelä-Venäjälle. Laji herätti yleistä huomiota, kun sitä edellisen vuosisadan 
alussa alettiin viljellä Pietarin ympärillä olevissa keisarillisen linnan puutarhoissa. 
Siitä lähtien on se yhä levennyt verrattoman nopeasti, niin että nyt tapaa Aport- 
Alexanderin levinneenä koko Venäjälle, Saksaan, Ranskaan, Hollantiin, Englantiin, 
Tanskaan, Ruotsiin, Norjaan ja  osiin Pohjois-Ameriikkaa.*) Venäjän monien erinomais
ten omenalajien rinnalla on Aportilla erittäin huomattu asema. Hedelmä on yleinen 
keskiosassa maata, jossa se kypsyy syyskuussa, mutta kestää ainoastaan lokakuun lop
puun. Vaikka sitä pidetään Rambour-ryhmään kuuluvana, voi se suotuisina vuosina 
saavuttaa sellaisen kehityksen, että sitä tarjotaan herkullisena jälkiruokahedelmänä. 
Lajista maksetaan kaupassa niin hyvästi, että keskinkertaisen sadon kyllin korvaavat

*) Tässä maanosassa pidetään sitä suuressa arvossa ja  ensimmäisenä hedelmistä, joita käytetään 
kuivattavaksi. Ameriikkalaisella nopeudella leviää se kaikkiin seutuihin joissa omenanviljelys on mahdollinen.
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korkeat hinnat. Sato yhdestä Aporttipuusta on usein yhtä suuri, kuin puusta, joka 
antaa suuret joukot pieniä hedelmiä.

Pietarin seuduilla näkyy hedelmä olevan arka, vuosiversot turmeltuvat tavalli
sesti ankarain talvien pakkasesta; jos puu on kosteassa maassa, paleltuvat ne joskus 
kokonaan. Sen vuoksi tulee istuttaa tämä puu kuivaan maahan ja  päivänpaisteiselle 
paikalle; jos puu sen ohessa on matalarunkoinen, saavuttaa hedelmä täyden kehityk
sensä ja  saatetaan käyttää jälkiruokahedelmänä. Tunnettu hedelmänviljelijä Afanase- 
vitsch neuvoo viljelemään Pietarin kuvernementin eteläosassa lajia pensaan muodossa, 
jonka hänen lausuntonsa mukaan pitäisi parhaiten soveltua niille tienoin*).

Ruotsissa on laji hyvin kestävä, sitä viljellään Tukholmista pohjoiseen päin 
Gefleborgin lääniin saakka, jossa hedelmä kehittyy sangen hyvin epäsuotuisinakin vuo
sina, koko tulee kuitenkin hiukan pienemmäksi eikä maku niin ryytiseksi kuin taval
lisesti. Wibyholmin kalkkimaalla on korjattu erinomaisia hedelmiä, yhtä hyviä kuin 
Keski-Venäjällä saadut. Lämpiminä kesinä saadut Aportin hedelmät tyydyttävät ne 
suuret vaatimukset, joita Ruotsissa pannaan jälkiruokahedelmään. Kiitetään kaikkialla 
erinomaisen oivalliseksi taloushedelmäksi.

Norjassa viljellään lajia menestyksellä 64° saakka.

Saksaan tuotiin Etelä-Venäjältä tämä omenalaji vuosisadan alulla. Nimellä „Kai- 
ser Alexander" on taimistoista levitetty lajia, jota pidetään «toisen luokan" jälkiruoka- 
hedelmänä. Kiitetään kaikkialla soveltuvan erinomaisesti keitettäväksi ja  kuivattavaksi.

Meillä Suomessa on jo sangen kauvan viljelty Aportia, joka lienee enin le
vinnyt Uudenmaan läänissä. Kaikkea hedelmäviljelystä suuresti harrastava parooni F. 
Linder Svartässa koetteli lajia omassa puutarhassaan ja levitti sitä sittemmin taimis
toistaan lähempiin ja  kaukaisempiin paikkoihin Uudenmaan läänissä. Hänen ansiokkaat 
pyrintönsä lajin tunnetuksi tekemisessä menestyivät niin, että rahvaan miehet ja naiset 
Svartäta ympäröivistä pitäjistä panivat näytteille erinomaisen kauniita „Aleksander“- 
omenoita yleiseen hedelmänäyttelyyn Helsingissä v. 1891.

Aminnen talossa (Halikon pitäjässä) löytyy sangen suuria Aporttipuita, jotka 
ovat kantaneet hyvin kehittyneitä hedelmiä, jopa vuonna 1892:kin, jolloin ne tulivat 
melkein tavallisen kokoisiksi, mutta mausta puuttui kaikki aroomi.

Turun läänissä pitäisi mielestämme saavuttaa kauniit tulokset tämän hedelmälajin 
viljelemisestä, koska Helsingin luona Eagalundissa suotuisina vuosina korjataan hedelmiä, 
jotka kaikissa suhteissa ovat niin erinomaisia, että vetävät vertoja Keski-Venäjältä 
tänne tuoduille; kuitenkin on puutarha avoin koillista kohti ja  ainoastaan muutaman 
jalan Suomen lahden pintaa ylempänä.

Hämeenläänissä on Kurjalan talossa (Lammin pitäjässä) muutamia vuosia vanha 
puu, joka tähän asti on viihtynyt sangen hyvin ja  antanut sisästään jotenkin hyvin 
kehittyneitä hedelmiä; koko ei ole kuitenkaan vastannut etelärannalla viljeltyjä.

Koivuniemessä on kaksi puuta, istutetut 12 vuotta sitten; toinen niistä on korkearun- 
koinen. Vaikka paikka ei ole suojaisa eikä maanlaatu parasta, ovat puut näyttäytyneet 
täysin kestäviksi; vuosittain ovat ne antaneet tyypillisiä hedelmiä. Epäsuotuisana vuotena

*) Kiefin seuduilla arvellaan lajin viihtyvän parhaiten hiukan kosteassa, mutta ruokaisassa ja väke
vässä maassa; näin ollen saattaa odottaa hyviä satoja. Jos puu sitä vastoin istutetaan kuiville ylänköisille 
paikoille, näyttää se kituvan. Senlaisessa tapauksessa on nuoria puita leikeltävä ahkerasti.

IB
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1892 tuli hedelmä, kuten tavallisesti, suureksi ja  kauniiksi, mutta sisempi kehitys 
myöhästyi. Vuosiversot ovat tuleentuneet joka vuosi. Kun talvi vuonna 1882 tuli jo 
lokakuun 16 p:nä, olivat ne jo kahdeksi kolmannekseksi kehittyneet.

Hattulassa (Artjärven pitäjässä) viljellään myös tätä lajia, joka siellä tuntuu olevan 
vähän arka; vuosiversot eivät tuleennu kaikkina vuosina ja  satoisuus on keskinkertainen.

Villniemessäkin Haminan luona on puuta viljelty; se on näyttäytynyt kestäväksi 
sekä antanut suuria ja  kauniita hedelmiä.

Sippolassa on lajia viljelty menestyksellä.
Saarelan talossa Viipurin luona tulimme kokemaan, että vuosiversot tuleen

tuivat matalarunkoisissa puissa, jotka oli saatu Keski-Ruotsin taimistoista, samalla kuin 
ne korkearunkoisissa puissa (Riiasta) osaksi jäivät tuleentumatta. Kuitenkin tulee 
meidän lisätä, että nämä viimeksi mainitut olivat istutetut savimaahan avonaiselle paikalle. 
Suojaisemmassa, kuiva- ja  lämmin-multaisessa paikassa voidaan ehkä voittaa nämä 
vaikeudet.

Itäisinnä viljellään lajia menestyksellä Walamossa, jossa hedelmä tulee erittäin 
isoksi ja  kauniiksi.

Ominaisuudet ja arvo. Tämä laji osoittaa selvemmin kuin mikään muu 
meillä viljellyistä venäläisistä omenoista, että ilmasto maamme eteläosassa on paljoa 
lauhkeampi ja  hedelmä viljelykselle suotuisampi, kuin Pietarin kuvernementissa. Kokemus 
on opettanut meille, että voimme viljellä lajia ei ainoastaan koko eteläosassa, vaan 
kaukana sisämaassakin, jossa sitä jo paikoittain viljellään hyvällä menestyksellä. Län
sirannikollakin pitäisi tämän omenan voida viihtyä, ainakin Turun läänin pohjoisim
massa osassa.

Lohjan pitäjästä, joka näyttää olevan hedelmäviljelykselle mitä sopivimpia paik
koja, olemme nähneet erinomaisen kauniita omenia. Tässä osassa maata pitäisi lajia 
viljellä suuressa määrässä, ja  me olemme vakuutettuja, että myynti on tuottava 
suuria summia sekä herrastaloille että monelle pienemmällekin maanomistajalle, torp
parille y. m. Hedelmä ei vikaannu kuljetuksesta ja  sillä pitäisi säätämän hyvä hinta 
marraskuulla, jolloin ei Venäjältä tuotuja Aporttilajeja meillä enään pidetä kaupan.

N:o 16.

Sulttaani, c f jit a f l .

Kirjallisuus ja synonyymit: Regelin Pom. I, s. 181.

Tätä hedelmää ei ole Regelin Pomologiiaan otettu itsenäisenä lajina, vaan Les- 
chankan synonyyminä, jonka kanssa se ei kuitenkaan kaikissa ominaisuuksissa pidä yhtä. 
Regel arvelee, että Sulttaani on erityisissä oloissa kehittynyt Leschanka. Ei liene vai
keata ottaa tästä seikasta selkoa jossain pomoloogisessa puutarhassa.
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Selitys.

Hedelmä suuri.
Muoto pyöreähkö, soukkenee samassa suhteessa silmää kuin kantaakin kohti; 

leveät, tylpät harjut kulkevat pitkin hedelmän kylkiä ja  muodostavat kasvettumia sil
män ympärille; tästä syystä on ympärystä aaltoileva.

Silmää ympäröivät kasvettumat sekä sen pohjaa leveät, sangen pitkät, tylppä- 
kärkiset verhiönliuskat matalassa, sileässä syvennyksessä.

Kanta lyhyt, vihreä, syvässä, ruosteettomassa kuopassa.
Pinta sileä ja  kiiltävä.
Väri vaaleanvihreä, päivänpuolta peittää kaunis karmosiiniväri, jossa näkyy 

tummempia juovia. Kuoressa tiheässä hienoja — pohjavärissä vaaleita, päivänpuolella 
tummempi kehäisiä — pilkkuja.

Siemenkoppi sipulimainen, umpinainen, siinä muutamia suuria, vaaleanruskeita, 
tylppäkärkisiä siemeniä.

L ih a  valkeata, vihreään vivahtavaa, mehuisaa; maku hapahko ja  ryyditön. En
simmäisen luokan taloushedelmä. Kypsymisaika — joulukuu. Kestää — pari kuukautta.

Puu kasvaa latvastaan leveähköksi, harvaksi; lehdet suuria, leveitä. Vuosiversot 
paksuja, ruskeita, paikoittain hienopilkkuisia; lehtiruodintukeet hyvin siirrottavia. Kestä
vyys ja  satoisuus sangen hyvä.

Ominaisuudet ja arvo. Vaikka ollaankin hieman epätietoisia hedelmän pomo- 
loogisesta nimestä, emme epäile ottaa tätä lajia meillä viljeltäväksi. Meidän tulee kiin
nittää huomiomme siihen, että kypsymisaika sattuu joulukuuhun, jolloin menekki talvella 
on suurin, ja  jolloin voi saada hyvän hinnan hedelmästään. Kaunis ulkomuoto korottaa 
hedelmän arvoa. Lajia voidaan edullisesti viljellä koko eteläosassa maata.

Nro 17.

Antonowka. ahtohobka .

Kirjallisuus ja synonyymit: Regelin Pom. I, s. 220. — Antonowka. Bihang 
tili Svensk pom., s. 2. Duhovoje ja  Krasnoglasowskoje (Krasnoglasoff). — Woskovoje 
scheltoje (Klykowskoje). — Jabloko woskovoje scheltoje (Näyttelyt). — Weisser 
■Champagnerapfel (Itämeren maakunnat). —  Belij Titowka (Jegorofl). — Aport, Polua- 
portovoje (Walamon luostari ja  Tsarskoje selo).
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Selitys.

Hedelmä suuri.
Muoto pyöreähkön soikea; leveät, matalat harjut, joista yksi on muita ulkone- 

vampi, ulottuvat pitkin hedelmää ja  muodostavat epätasaisuuksia silmän ympärille ja  
kantakuoppaan. Ympärystä epätasainen.

Silmän, joka on syvässä, sulkevat tylppäkärkiset verhiönliuskat epätasaisessa, 
aaltolaitaisessa syvennyksessä. Verhiökuoppa syvä, hyvin kapea, sen pohja poikkipäinen.

Kanta on paksu ja  usein turpea, se on kiinni syvässä, aaltolaitaisessa, vaale
assa ja hienoruosteisessa kuopassa.

Pinta kalju, kiiltävä, hiukan öljyinen, erittäin tuoksuva.
Väri vaaleanvihreä, täysin kypsyneenä vihreänvalkea, hienopilkkuinen, päivän- 

puolella kellanpunanen vivahdus, jossa pilkut näyttävät tummemmilta. Päivänpuoli 
tulee punertavaksi meillä ani harvoin, ainoastaan tavattoman suotuisina vuosina.

Siemenkoppi sipulimainen, pieni hedelmään verrattuna, umpinainen, ja  siinä 
muutamia keskikokoisia, tummia, paksuja, aina turpeita siemeniä.

Liha valkeata, hienoa, kiinteätä, mehuisata; maku on tälle lajille omituinen, 
hapahkon ryytimäinen. Erinomainen pöytähedelmä, myöskin oivallinen taloudessa. 
symisaika marraskuulla. Kestävyys helmikuun loppuun.

Puun kasvutapa. Latva pyöreä, pallomainen. Oksat ovat vahvoja, niin että 
niitä ei tarvitse tukea, vaikka olisivatkin täynnä suuria hedelmiä. Lehdet suuria, 
kovia, soikeita, suippoja; laidat syvä-, terävähampaisia; yläpuoli tummanvihreä, alapuoli 
hiukan vaaleampi. Puu on suuressa määrässä kestävä ja satoisa. Vuosiversot tumman 
karmosiiniruskeita ja  niissä tiheästi kuulakkaita, pyöreitä pilkkuja; lehtiruodintukeet 
tuskin siirrotta via; silmut pitkäkärkisiä. Mahdollisuuden mukaan tulee puulle antaa 
hyvää maata, joka muistuttaa mustaamultaa, missä laji on kasvanut siemenestä.

Historiikki ja leveneminen. Antonowka on kotoisin Ukrainista, josta sen 
toi Moskovaan tunnettu hedelmäntuntija ja  viljelijä Krasnoglasoff. Sen jälkeen lajia 
on sanottu „Krasnoglasoffin omenaksi." Walamossa on toistaiseksi hedelmän viljelyksen 
pohjoisin raja.

Antonowka on nykyään Venäjän levinneimpiä, yleisimmin tunnetuita ja  suurim
massa arvossa pidettyjä omenalajeja. Joka vuosi lisääntyy viljelys, ja  puutarhoja tapaa, 
joissa on monta sataa puuta tätä lajia. Puu on Pietarin ympärillä näyttäytynyt täysin 
kestäväksi ja  sangen satoisaksi. Hegel on hedelmän suuren arvon vuoksi katsonut 
täytyvänsä asettaa sen Venäjän Calvillien joukkoon. Kypsymisaika sattuu Pietarin 
luona lokakuussa kuten meilläkin. Venäläisen hedelmän sanotaan pysyvän hyvänä koko 
talven. Tätä pidämme kuitenkin tuskin todenmukaisena, koska maku on huonontunut 
jo uudenvuoden aikana sille laittamastamme parhaasta säilytyksestä huolimatta. Regelin 
tiedonannon täytyy perustua johonkin erehdykseen. Hän vertaa lajia, kummallista kyllä, 
myöskin Königs Fleineriin, vaan me emme voi nähdä mitään syytä siihen. Katso Ober- 
diech. Illustr. Handb. der Obstkunde I, N:o 75, s. 181.

Ruotsissa Vibyholmissa kehittyi koeympissä erittäin kaunis ja aikaisin kypsyvä 
hedelmä (1 8 l7/968), vaikka oksa oli ympätty O. N. O. puun latvaan. Enerothin mielestä 
ansaitsi laji tulla otetuksi Calvillien ryhmään ja  hän vertasi sitä Gravensteineriinkin, 
jota huonompi se kuitenkin näyttää olevan. Vibyholmissa tuli Antonowka kauniimmaksi



101

ja  ryytiseltä maultaan hiukan hienommaksi, kuin ne Venäjällä viljellyt hedelmät, joita 
olemme voineet tarkastaa. Enerothin Regeliltä saamassa suuressa ymppilähetyksessä 
oli kaksi lajia: Bergamotnoje ja Nemetskij Calvill, jotka hedelmistään havaittiin olevan 
identtisiä Antonowkan kanssa. Tämän mainitsemme ohjeeksi niille, jotka Pietarista 
tilatessaan ovat saaneet näiden nimisiä puita.

Meillä Suomessa viljellään tätä lajia monin paikoin rannikolla. Eräällä tilalla 
Viipurin luona on yli 50 vuoden vanhoja puita, jotka yhä ovat terveitä ja  antavat 
runsaita satoja, vaikka ne ovat istutetut kosteaan ja  raskaasen maahan. Epäsuo
tuisanakin vuonna 1892 kantoivat ne hedelmiä, jotka eivät kehittyneet, mutta kelpa- 
sivat talouteen.

Saarelaan Viipurin luona istutettiin keväällä 1885 kovaan savimaahan 40 kpl. 
korkearunkoista Antonowka-puuta, jotka jo seuraavana vuonna kantoivat muutamia 
hedelmiä. Seuraavana syksynä antoivat useat 20:kin hedelmää, sekä päältä että sisästä 
täysin muodostuneita. Maku veti vertoja Venäjältä tuoduille, mutta kooltaan ne eivät 
vastanneet Helsingin seuduillakaan viljeltyjä.

TValamossa on lajia viljelty yli 50 vuotta suurella menestyksellä.
Regelin Pomologiia mainitsee, että Venäjällä löytyy hyvin vanhoja Antonowka- 

puita. Sellaisia tavataan myöskin siellä täällä Viipurin ympärillä, Walamossa ja  Suo- 
niosaaressa. — Sen laaja leviäminen ja  vanhettuneet puut viittaavat siihen, että tämä on 
vanhimpia Venäjällä viljeltyjä omenalajeja.

Rattulan tilalla (Artjärven pit.) on lajia jo kauvan viljelty ja se on näyttäy- 
nyt täysin kestäväksi ja  sangen satoisaksi; se kypsyy siellä joulukuussa ja  kestää 
maaliskuuhun.

Sippolassa viljellään lajia menestyksellä.
Koivuniemeenkin istutettiin Antonowka muutama vuosi sitten; tähän asti on se 

antanut hedelmiä ainoastaan kahtena syksynä. Epäsuotuisana vuonna 1892 oli toinen 
puu täpö täynnä pinnaltaan täysin muodostuneita hedelmiä, joista saatiin erinomaisia 
taloushedelmiä, vaikka ne täytyi korjata aivan liian aikaisin. Samalla kertaa olimme 
tilaisuudessa vahvistamaan Regelin väitteen totuuden oksain tavattomasta voimasta; yksi 
noin metrin pituinen oksa kannatti katkeamatta 20 kpl. suurta hedelmää.

Suomen puutarhayhdislyksen hallussa on kaksi hyvin kaunista ja  vankkaa Mos
kovasta tuotua puuta, jotka ovat kestäviä ja  usein hyvin satoisia. Hedelmä on suuri 
ja  kaunis, ulkomuoto tyypillinen ja maku saa karakteristisen aroominsa. Tätä lajia 
pidetään parhaimpina yhdistyksen viljelemistä venäläisistä omenalajeista.

Ominaisuudet ja arvo. Kun tämä hedelmälaji nyt jo on tullut yleisemmin 
tunnetuksi ja osteleva yleisö on alkanut panna arvoa sen epäilemättä erinomaisille 
ominaisuuksille, olisi syytä meidän maassamme viljellä lajia suuremmassa määrässä, kuin 
tähän asti. Uudenmaan läänissä on se jo jotenkin levinnyt; ei yksikään hedelmänvil
jelijä liene katunut antaneensa puulle sijan puutarhassaan. Turun läänissä tullee 
hedelmä yhtä kauniiksi ja hyväksi kuin Ruotsissakin viljeltynä. Koska se ei ole arka 
kuljetukselle, voi sen helposti saada myydyksi kaupungeissa aivan varmaan samasta 
hinnasta kuin Venäjältäkin tuodut. Me voimme turvallisesti puoltaa tätä lajia viljel
täväksi koko Etelä-Suomessa; päättäen hedelmän kehityksestä epäsuotuisana ^vuonna 
1892, pitäisi sitä voida viljellä sangen kaukana pohjoisessa pitkin länsirannikkoa. An- 
tonowka ei saisi koskaan puuttua hedelmäpuutarhasta, jossa halutaan kasvattaa hyviä 
talvihedelmiä.
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N:o 18.

Woronesch. bopoh ejkx .

Tunnetaan myös nimellä WIadimerska.

Sleitys.

Hedelmä suuri.
Muoto säännöllinen, kekomainen. Ympärystä heikosti harjuinen.
Silmä, joka on hyvin syvässä, on lyhyiden, tylppien, pystyjen verhiönliuskojen 

ympäröimä. Syvennys sileä, ilman mitään suurempia epätasaisuuksia. Verhiökuoppa 
leveä, ulottuu siemenkopin kärkeen.

Kanta paksu, toisinaan uurteinen, syvässä, tasaisessa kuopassa, jossa on vaalea, 
tuskin sen reunamille ulottuva ruosteruusuke.

Pinta sileä ja  kiiltävä.
V ä ri vaalean vihreänkeltanen, päivänpuoli veripunanen.
Siemenkoppi hedelmän kokoon verraten pieni, avonainen, sen sisässä 10 lit

teää, ohutta, täyteläistä siementä.
Liha hienoa, vihreänvalkosta, hyvin pehmyttä ja  mehuisaa; maku viinihappoista 

ja  ryyditöntä. Kypsyy tammikuussa. Kestää maaliskuuhun.
Puu kasvaa leveäksi, on täysin kestävä, sen satoisuus keskinkertainen.
Lajilta puuttuu historiikki, sitä ei ole Regelin pomologiiassa. Lajia leviää Re

gelin puutaimistosta Pietarin luona, josta se on tullut Rattulan tilalle Artjärven pitä
jään. Siellä löytyvä puu on noin 18 vuotta vanha ja  näyttää viihtyvän savimaassa.

Ominaisuudet ja arvo. Puun kestävyys, hedelmän kaunis ulkomuoto ja hyvä 
maku sekä etenkin sen arvo talvihedelmänä oikeuttaa lajille kyllä paikan Suomen he
delmäpuiden joukossa. Koska sitä on menestyksellä viljelty niinkin itäisessä paikassa, 
kuin Rattulassa, voinee se viihtyä maamme länsiosissa paljon pohjoisempanakin.

N:o 19.

Pyöreä Bor$dorffer. bo pc io p^ t. Kpyr.n>iii.

Kirjallisuus ja synonyymit: Regelin Pom. I, s. 397. Koska laji on verrattain
nuori ja  vähän levennyt Venäjällä, on sillä vaan yksi tunnetumpi lisänimi: Räpka ro- 
sovaja (Tiesenhausen). — Vinter Borsdorffer, Reinette de misnie (A. Lundström, s. 
196). — Borsdorffer (Enerothin Sv. pom. II, s. 59). — Borsdorffer kruglij, (Eneroth.
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Bihang tili Sv. pom. s. 6). — Borsdorf, (Bredsted, Dansk poni. II, s. 300). — Bors- 
dorffer, (Mayer, Pomona franconica, 1776— 1801, III, s. 112). —  Borstorfer, (Hirsch- 
feld. Handbuch der Fruchtbaumzucht, 1788, I, s. 190). — Edler Vinterborstorfer Mars- 
chansker, (Diel, Kernobstsorten, 1800, II, s. 87). — Borsdorff seuraavine synonyymei- 
neen: Borsdörffer; Postophe d’hiver; Bursdoff, or Queen’s Apple, (Lindley, A guide to 
the orchard and kitchen garden, 1831, s. 39, N:o 73). — Reinette dAIlemagne, (Bi- 
vort, Annales de pomologie beige et etrangere, 1860, s. 71). — Edelborsdorfer (Illustr. 
Handb. der Obstk. I, N:o 136). — Edelborsdorfer (Lauche, Deutsche Pom. I, N:o 60). 
—  Borsdorf (Andre Leroy, Dictionnaire de pomologie, N:o 66). — Renette Batarde, 
Garret Pippin j. n. e., kts. Hort. Soc. Catalog, Hogg, Downing, y. m.; näitäpaitse on 
koko joukko Borsdorffer-muotoja (k. esim. Rother Borsdorffer, Weisser Borsdorffer 
Schwarzer Borsdorffer, Griiner Borsdorffer, Gesteifter Borsdorffer, Herbst-Borsdorffer 
j. n. e. Dittrich),

Selitys.

Hedelmä pieni.
Muoto kauniisti litteän pyöreähkö. Ympärystä pyöreä.
Silmä pieni, leveiden, lyhyiden verhiönliuskojen sulkema, hyvin matalassa, väl

jässä syvennyksessä. Yerhiökuoppa matala.
Kanta hieno, pitkä, kova; syvässä, tasaisessa, vaalealla ruosteruusukkeella va

rustetussa kuopassa.
Pinta kuiva, kiiltävä.
Väri, joka korjuunaikana on vaalean harmaan vihreä, tulee hedelmän täysin 

kypsyessä vaaleankeltaseksi; koko hedelmän pinnalla hienoja ruostepilkkuja ja  siellä 
täällä joku nyppylä. Päivän puolta peittää karmiinipunanen lieska, joka ulottuu ruoste- 
ruusukkeesen asti ja muodostaa siinä tämän ympärille reunusteen. Ellei päivänpuolella 
ole punertavaa väriä, vivahtaa ruosteruusukkeen reunusta kumminkin aina karmiini- 
punaselle.

Liha vaikosta, keltaselle vivahtavaa, hienoa, tiivistä, mehuisaa. Maku viini- 
happoinen, tälle lajille omituinen, renettimäisen ryytimakuinen. Pöytähedelmä. Kypsyy 
helmikuussa. Kestää huhtikuuhun.

Puulla on tavattoman tuuhea, pyöristynyt latva, sen haarat ja  oksat ovat hie
not; lehdet pienet, soikeat, yksinkertaisesti sahalaitaiset. Yuosiversot hienot, tumman pu- 
nasenruskeat, harvasti hienopilkkuiset, lehtisilmut huopanukkaiset. Puu on kestävä ja 
harvinaisen satoisa Helsingin ympäristöllä; se viihtyy parhaiten hietamaassa. Jos sille 
voi tätä paitse antaa lämpimän kasvupaikan, saadaan siitä mitä parhaat tulokset.

Historiikki ja leveneminen. Laji on alkujaan kotoisin Saksasta; Tartosta 
on se tuotu Pietarin kuvernementtiin ja  Pskowiin, josta on saatu kauneimmat hedelmät. 
Pietarin pomoloogisessa puutarhassa on viljelty Borsdorfferia, vaikkakin menestyksettä; 
melkeinpä joka vuosi ovat vuosiversot paleltuneet. Regel pitää tätä lajia identtisenä 
Saksan Edelborsdorfferin kanssa ja  on vakuutettu, että lajin täytyy voida viihtyä Pie
tarin kuvernementissa lämpösemmällä paikalla ja  pehmoisemmassa maanlaadussa, kuin 
Pietarin ympäristön kylmässä suomaassa.

Hedelmää on jo kauvan aikaa viljelty Saksassa ja  on maan pomoloogeilla ollut 
paljon vaivaa sen historiikin selvittelemisessä. Tätä työtä on ollut hyvin vaikea suo-
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rittaa hedelmän vanhan ijän ja  suuren levenemisen vuoksi. Etevä, nykyjään jo kuollut 
saksalainen pomoloogi t:ri E. Lucas on julaissut (Illustrirte Monatshefte fiir Obst und 
Weinbau, 6:tes Heft, 1866) useita tietoja tästä hedelmästä, jotka voivat olla hauskoja 
meidänkin hedelmänviljelijöillemme, etenkin koska tiedämme lajia vuosikymmenien ku
luessa levinneen Suomeen Regelin puutaimistoista. Senpä vuoksi tahdomme tässä alem
pana kertoa seuraavat, Bredstedin Tanskan pomologiiasta otetut lausunnot:

„ Etenkin Böhmissä viljellään hyvin laajalta Borsdorfferomenaa. Harvasta puu
tarhasta puuttuu tätä lajia. Suurissa herraskartanoissa viljellään sitä etusijassa muista 
omenalajeista ja  pidetään ensi luokan hedelmänä. Suurin osa satoa viedään ulkomaille; 
kotitienoilla saadaan hedelmällä 2 jopa 4:kin kertaa korkeampi hinta kuin muilla ome- 
nalajeilla. Höyryssä kuivattuna on hedelmä erittäin maukas. Kansa sanoo sillä olevan 
lääkitsevänkin voiman. Joulun aikana käytetään halusta tätä omenalajia ja  arveleepa 
monikin, että sinä aikana käytettyjen omenien siemenistä voi kasvattaa jalompihedel- 
mäisiä puita. Tästä syystä kylvetään Borsdorfferomenan siemeniä yleensä koko Böh
missä ja sen kautta onkin jo syntynyt koko joukko muunnoksia. Tämän maan maalaatu 
ja  ilmansuhteet näyttävät olevan erinomaisen soveliaat tämän lajin viihtymiselle; poik
keuksetta tulevat hedelmät siellä tavattoman suuriksi, kauniiksi ja  miellyttävän makui
siksi. Puu ei viihdy ainoastaan aukeilla kentillä, vaan myös Erzgebirgen juurella; 
vieläpä kylmemmissäkin tienoin saadaan siitä erinomaisia hedelmiä. Sitävastoin ei 
Borsdorfferomena viihdy Itaaliassa; samoin ovat Etelä-Tyrolissa kehittyneet hedelmät 
aivan arvottomia. Se seikka todistaa, ettei tämä omenalaji kärsi liian suurta kuu
muutta; tavattoman lämpimänä kesänä v. 1865 menetti hedelmä hienon makunsa.

E ttä  Borsdorfferomenaa on jo kauvan viljelty Böhmissä, voi päättää eräästä 
tapahtumasta, minkä Böhmin historia voi kertoa. Eräs paavin kardinaaleista iEneas 
Silvius lähetettiin v. 1450 Böhmiin. Niissä monissa kesteissä, joihin hän oli kutsuttu 
vieraaksi, tuli hän tuntemaan myös Borsdorfferomenan hyvät ominaisuudet. Ne voitti
vat siinä määrässä hänen suosionsa, että hän lausui toivovansa saada lajin viljeltäväksi 
myös Itaaliassa. Kun iEneas Silvius sittemmin tuli paaviksi nimellä Pius II, lähetti 
böhmiläinen ruhtinas Lobkowitz joka vuosi hänelle vaunulastin Borsdorfferomenoita. 
Tästä selviää, että tätä omenalajia viljeltiin jo niinä aikoina hyvin yleisenä Böhmissä, 
ja  että sitä pidettiin parempana niitä monia muita erinomaisia lajeja, joita jo silloin 
viljeltiin maassa. Emme erehdy, jos väitämme, että Borsdorfferomenaa viljeltiin Böh
missä jo satasen vuotta ennen tässä mainittua aikaa.

Nyt on meidän tutkittava, mistä laji on syntyisin ja  millä nimellä se on ollut 
tunnettu ja  tunnetaan vieläkin Böhmissä. Maan kielellä kutsutaan Borsdorffer-omenaa 
nimellä „Misenske jablko“, Saksan kielellä „Mischenskerapfel“ eli „Mieschanzker“. 
Meissenin kylä Sachsenissa kutsutaan Böhmin kielellä Miesen, (luettava: Mieschen); on 
hyvin todennäköistä, että tämä omena on kotoisin Meissenistä, jonka paikan mukaan 
lajia kutsutaan nimellä Meissener apfel. Hedelmän ranskalainen nimi: Reinette de 
Misnie viittaa myös tähän. On luultavaa, että itävaltalainen nimi Marschanzker johtuu 
Mieschanskerista eli Mieschanzkerista. Kielentutkija pitää näitä kansan suussa tapah
tuneita nimenmuutoksia hyvin luonnollisina“.

Useat tutkijat ovat koetelleet selvittää kysymystä Borsdorfferomenan alkuperästä 
ja  nimestä, mutta tähän otamme vaan erään Herra Paul Böhmen lausunnon, joka löy
tyy aikakauskirjassa „Pforta: in seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung während des 
12 und 13 Jahrhunderts", nimittäin että puolalainen herttua Boleslaw Breslausta kut
sutti Saalen luona Naumburgissa olevasta Pfortan luostarista Cistercienssimunkkeja 
Leubresin luostariin Schlesiassa levittämään tämän ympäristöillä tietoja hedelmänvilje-
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lyksestä. Pfortan luostarilla oli muudan Passendorf-niminen tilus Saalenlaaksossa Jenan 
luona; väitetään että Borsdorffer-omena on siellä syntynyt, siemenestä. Schlesiaan kut
sutut munkit olisivat muka tuoneet tämän omenalajin mukanaan ja  antaneet sille ni
men „Pfortenapfel.“

Tämä väite voi kyllä olla aivan todenperäinen, mutta ei todista suinkaan lajin 
todellista alkuperää. Meidän mielestämme on itävaltalaisesta nimestä Maschansker pal
jon luotettavampaa tukea Borsdorfferin alkuperälle; se merkitsee „Meissenerapfel,“ toi
sin sanoen Meissenin maasta Böhmiin tuotu omena. Rajakreivikunta Meissen joutui 
nimittäin kerran Böhmille panttina eräästä lainasta. Luultavasti on nimi peräisin eräästä 
Sachsenissa löytyvästä Borsdorf-nimisestä kylästä. Nämät Pfortan arkistosta saadut his
torialliset tiedot ovat paikallaan todistamassa Borsdorfferomenan vanhaa ikää.

Wibyholmin luona Ruotsissa muodostui hedelmä erittäin hyvin ja  tuli ensi luo
kan pöytähedelmäksi, kypsyi käytettäväksi helmi- ja  maaliskuussa. Koska laji oli sitä- 
paitse tavattoman satoisa, kehoittaa Eneroth sitä viljelykseen otettavaksi Keski- ja  Ete
lä-Ruotsissa. Kts. Bihang tili Sv. pom. s. 6.

Wihyholmista tuotiin Suomeen kaksi puuta, joista toinen Kaivopuistoon Hel
singissä keveään, voimakkaasen maahan. Jo ensi vuosina istuttamisen jälkeen osoit
tautui se kestäväksi, vaikka ei tehty mitään suojellaksi puuta talvella ja  keväällä. 
Toinen puu istutettiin Koivuniemeen sitkeään saveen. Sitäkään ei suojeltu, vaikka se 
oli alttiina kylmille pohjatuulille. Ensi vuosina kasvoi se hitaasti ja  parina talvena 
paleltuivat vuosiversot; nykyjään näyttää se kumminkin täysin terveeltä ja  vankalta. 
Sitä ei ole koskaan höystetty muulla kuin juoksevalla lanta-aineella keväällä kukkimis- 
ajan jälkeen, hedelmän muodostumisen aikana. Kuten muutkin Borsdorlfer-ryhmän puut, 
ei tämäkään kanna yhtään hedelmiä istutuksen jälkeisinä vuosina. Seisottuaan 8 ä 10 
vuotta paikallaan, alkaa se kasvaa hedelmiä, vieläpä erittäin runsaastikin.

Ominaisuudet ja arvo. Jos tätä lajia viljelee lämpöisellä maaperällä, kuten 
esim. Kustön kartanossa Turun läänissä, ja  kalkinsekaisessa maassa, pitäisi sen kehit
tyä yhtä hyväksi pöytähedelmäksi, kuin Keski-Ruotsissakin. Koska meillä on saata
vissa helmi- ja  maaliskuussa vaan vähän pöytähedelmiä, kehoitamme ottamaan tämän 
lajin yleisesti viljeltäväksi, aluksikin lounaisosassa maata sekä lauhkeailmastoisella 
Ahvenanmaalla. Sen viljelyksestä on huomattava taloudellinen voitto niillä tienoin, joilla 
sitä vaan saa menemään kaupaksi.





K u v a 4. a. Kekomainen; b. epäsäännöllisen kekomainen (keilamainen); c. parmäänimäinen; d. litteä; e. pyöreähkön puikea; £\ litteähkön puikea; g. liereä;
h. Cydoniamainen.
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a.

Kuva 8 .

b. c.

Kuva 8, a. Heteet verhiökuopan yläosassa. K u v a  9. I  kanta, V  verhiökuoppa,
h. , „ „ keskellä. I I  kantakuoppa, V I  siemenlokero,
c. i .  „  pohjalla. I I I  verhiösyvennys, V I I  putkilojänteet,

I V  verhiönliuskat. V I I I  siemenet.



Kuva 10.

£ g. h.

a. Siemenkoppi hedelmän keskellä. a. sipu/imainen, e. puikea,
K u v a  10. Poikkileikkaus. K u v a  11. b. „ „ yläosassa. K u v a  12. b. herttamainen, f. juustonmuotoinen,

c. „ „ alaosassa. c. viikunanmuotoinen, g. hämähäkinmuotoinen.
d. keihäsmäinen, h. meloonin muotoinen.



4

K u v a  2. Hampus. K u v a  3. Pippin London.K u v a  1. Valkonen Astrakaan/’.



Kuva 4.
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Kuva 6. Punonen Kesä-Calrilli.Kuva 7. Kuulasomena. Kuva 8. Sparreholmin-omena.



7

K u ve  9. Punanen Astrakaani. K u ve  10. Iso kuulas Astrakaani. K u v e  11. Oranji-omena.
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Kuva, 12. Södermaniannin-omena. 13. Williams Favorite. K uva, 14. Söfsta/iofmin-omenct.



I
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>
K u v a  15. Pipp/n Newton. K u v a  16. Björkvikin-omen K u v a  17. Ruotsalainen Rosenhäger.



Kuva 18.

O
K u v a  18. Ringstadin-omena. K u v a  19. Ruotsalainen Talvipostof.



K u v a  20. Sipu/iomena. K u v a  21. Äkerön-omena.



N : o 1. Valkonen Nalif. N : o 2. Tsarskij schip ploskij.



13

N : o 3. Sokeri-Miron. N : o 4. Orak Alma. N : o 5. Läpikuultava Na/if.



N: o 6. Venäläinen punonen Kesä-Calvilli. N : o 7. Ananas kaneeiiomena. N: o 8.
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N : O 9.

N:o 9. Kaneeliomena. N :o  10. Titon/ka.
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N : o 11.Beresina. N : o 12. Borovinka.
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N : O

N : o 13. Punonen Borovinka. N :0  14. Lehmapfel.



N: o 15.

N : o 15. Aport-Älexander.



N : o 16. Sulttaani. N : o 17. Antonovka.

CD
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N : O 18. Worone$ch. N : o 19. Pyöreä Borsdorffer.
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