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Alkulause.
Eräässä tämän vuoden helmikuussa pidetyssä kokouksessa, jossa oli 

läsnä joukko henkilöitä, jotka harrastavat maassamme viljeltyjen tai villinä 
kasvavien kasvien tähänastista suurempaa käyttöä apteekkitarkoituksia 
varten, sai allekirjoittanut tehtäväkseen laatia esityksen lääkekasvien vil
jelyksestä. Kun nyt olen tämän tehtävän suorittanut, on minun mai- 
nittava, että tällaisen esityksen laatiminen itse teossa on ollut vaikeampaa 
kuin olin otaksunut, koska se kokemus, mikä meillä maassamme toistai
seksi on näiden kasvien viljelyksestä, on osottautunut olevan sangen pieni.

Suurimmalla kiitollisuudella tunnustan sen avustuksen merkityksen, 
minkä olen saanut yllämainitun kokouksen osanottajien puolelta, jotka 
myöskin määräsivät näissä ohjeissa mainittavat lääkekasvit.

Helsingissä, maaliskuulla 1915.

G. G.
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Johdanto.

Useimmat niistä kasveista, joita viljellään lääkkeellisiin tarkoituk
siin, ovat kotoisin maista, joiden ilmasto on lauhkeampi kuin meidän. 
Jos Suomessa tahdotaan kokeilla kysymyksessä olevien kasvien vilje
lystä, tulee sentakia muistaa, että näiden kasvien viljelyksen pohjois
raja kulkee meillä ja että tämä pohjoisraja sitäpaitsi useimmille näille 
kasveille kulkee jo maamme eteläosassa. Kaiken tämän johdosta ei 
pidä asettaa liian suuria toiveita lääkekasvien tulevan viljelyksen var
muuteen ja kannatta,vaisuuteen meillä. Toisaalta voitanee kuitenkaan 
tuskin sanoa, että Etelä-Suomen ilmasto panisi voittamattomia esteitä 
useiden erilaisten lääkekasvien kannattavalle viljelykselle. Järjestel
mällisesti tehtyjä viljelyskokeita ei näillä kasveilla tietääkseni Suo
messa ole ensinkään suoritettu, ja ennenkuin sellaisia on tehty, ei luon
nollisesti voida varmuudella lausua mitään toivehikkaita väitteitä tä
män viljelyksen soveltuvaisuudesta maassamme. Julkaistavina olevien 
ohjeiden suoranainen tarkoitus on kehottaa harrastuneita henkilöitä te
kemään järjestelmällisiä viljelyskokeita erinäisillä lääkekasveilla. Niin 
paljon kokemusta kysymyksessä olevalla alalla on kuitenkin jo nyt ole
massa, ettei tarvitse epäillä useita tällaisia kasveja voitavan meillä 
viljellä, mutta sensijaan tiedämme hyvin vähän tällaisen viljelyksen 
kannat tav aisuudesta, yhtä vähän tiedämme myöskin, minkälaisia Suo
messa viljellyt lääkekasvit ovat niiden sisältämien lääkkeellisesti vai
kuttavien aineiden laatuun ja määrään nähden. Jotta tässä suhteessa 
saataisiin varmoja tietoja, tarvitaaii niin hyvin järjestelmällisiä kvalita- 
tiivisiä tutkimuksia kuin myöskin taloudellista selvittelyä antavia vil
jelyskokeita, joiden satoja alan ammattimiehet tutkivat laadulleen ja 
määrälleen.

Tämä kirjanen kääntyy sentakia etusijassa maamme farmasiakun- 
taan kuuluvien henkilöiden puoleen toivossa, että he ensi kädessä 
tahtoisivat ottaa tämän maallemme tärkeän viljelyksen hoimiinsa. 
Heille pitäisi tosiaankin oleman kunnianasia apteekeissa ja rohdoskau
poissa, mikäli mahdollista, pitää kaupan kotimaisia tuotteita, luonnol
lisesti sillä edellytyksellä, että ne taloudellisessa ja käytännöllisessä
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suhteessa kestävät kilpailun ulkomaisten tavarain kanssa. Epäilemättä 
olisi tärkeätä, että maamme farmasiakunnan keskuudesta kehittyisi 
niin hyvin lääkekasvien viljelyksen kuin tarkastuksen erikoistuntijoita.

Toivottavaa on kuitenkin, että myöskin maamme puutarhanviljeh
jäin ja maanviljelijäin keskuudessa on harrastusta näiden kasvien vilje
lykseen. Puutarhanviljelijäin ei tule vetäytyä uhraamasta aikaa, työtä 
ja pienempää maa-alaa lääkekasvien viljelykselle ja hoidolle. Maaseu
dun maamiehille tai emännille, jotka kasvattavat ja hoitavat puutarha- 
yrniä muita talouskasvejaan, pitäisi tosiaankin olla mielenkiintoista 
laajentaa viljelyksensä käsittämään myöskin vähäsen lääkekasveja. 
Täten tulisi meikäläiseen puutarha viljelykseen sisältymään uusi ja 
monipuolinen tehtävä, ja henkilö, joka rakastaa kasveja ja kasvi vilje
lystä olisi tilaisuudessa tutustumaan uuteen ryhmään ,,Floran lapsia” .

Oikeastaan ei lääke- ja apteekkikasvien viljelys ole Suomessa suin
kaan mitään uutta, sillä niitä viljeltiin meillä jo 1600-luvulla. Siinä 
kasvitieteellisessä puutarhassa, jonka Elias Tillandz (* 1640, f  1693; 
nimitetty lääketieteen professoriksi Turun akatemiaan 1670) sai ai
kaan Turkuun, oli viljeltävä ^lääkkeiksi kelpaavia juuria” . Ja tuona 
merkittävänä taloudellisena aikakautena 1700-luvulla viljeltiin lääke
kasveja Turun akatemiaan kuuluvissa kasvitarhoissa, varsinkin pro
fessori P. Kalmin (* 1716, f  1779) ja P. A. Gaddin (* 1727, f  1797) 
johdolla. 1700-luvulla viljeli tämän ohella moni apteekkari puutarhois
saan lääkekasveja. Tällaisesta viljelyksestä ovat tunnettuja esim. ap
teekkarit Jonas Synnerberg (sai apteekkioikeudet Turustsa 1723), Lars 
Henrik von Mell (sai apteekkioikeudet Turussa 1757) ja Johan Jacob 
Lydeman (apteekkari Turussa 1763) sekä apteekkarit Stengrund Po
rissa, Borgström Porvoossa ja Julin Oulussa.

Vuonna 1773 julkaisi talousopin ja luonnontiedon professori Turussa 
Carl Niclas Hellenius (aateloituna von Helien», * .1745, f  1820) aka
teemisen väitöskirjan: ,,Förteckning pä finska medicinala växter” .

Meidän päivinämme ei kasvisrohdoksilla suinkaan enään ole lääke- 
opillisessa käytännössä samaa valtavaa asemaa, kuin ennen, jolloin 
luonnonrohdoksia, kotilääkkeitä ja puoskaroitsijain salaisia aineita ylei
sesti käytettiin. Tässä suhteessa tapahtunut muutos ei johdu ainoas
taan sivistyksen kohoamisesta ja luottamuksen lisääntymisestä uuden
aikaiseen lääketieteeseen, vaan pääasiallisesti siitä, että on ruvettu 
käyttämään puhtaasti kemiallisia lääkeaineita. Nykyään voimassa 
olevassa farmakopiassa on mainittuna verrattain harvoja kasvisrohdok- 
sia. Useita siinä kuitenkin vielä on ja tulevat ne varmaankin vielä 
kauvan siinä säilymään.

Osaa nykyisistä lääkekasveistamme on pidettävä myrkkykasveina, 
seikka, minkä viljelijän ja kerääjän tarkoin tulee ottaa huomioon. Lää-
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karin käsissä ja sopivissa määrin käytettyinä voivat näistä myrkky- 
kasveista saadut rohdokset olla erinomaisia lääkkeellisiä välineitä.

Lääkekasvien viljelystä ja näiden kasvien tai kasviosien keräämistä 
harjoitetaan suurissa sivistysmaissa monistikin suuressa määrin, ja 
ovat täten saadut tuotteet monasti tärkeitä vientitavaroitakin. Eng
lannissa, Ranskassa ja Saksassa pidetään tällaista viljelystä ja kerää
mistä erittäin tuottavana, silloinkuim viljellään tai kerätään vain joi
takuita kasvilajeja, sillä tällaista erikoistyötä voidaan harjottaa hyvin 
intensiivisesti ja järjestää erittäin tarkoituksenmukaisesti.

Suomessa on lääkekasvien viljelys ja kerääminen nykyään hyvin 
vähäistä, vaikkakin maamme rajain sisässä kyllä on tilaisuutta roh- 
dosaineksien hankintaan suuressakin määrin. Sen sijaan tuotamme 
ulkomailta suuret määrät tällaisia tavaroita, vieläpä sellaistenkin kas
vien tuotteita, jotka yleisesti kasvavat meillä ja joista «saadaan täysin 
hyviä rohdoksia.



I. Lääkekasvi viljelyksen yleiset ehdot ja säännöt.

Lääkekasveja viljellään meillä tavallisesti vapaalla maalla. Ta
vallisimmin kylvetään siemenet suorastaan tällaiselle maalle, kuitenkin 
menetellään myöskin siten, että ne ensin kylvetään kylmälavoihin, 
joista taimet sitten siirretään vapaalle maalle.

A. Yksinomainen vapaan maan viljelys.
Vapaalla maalla kehittyneet taimet saavat miltei aina kdko kasvuai- 

kansa kasvaa samassa paikassa; vain harvoissa tapauksissa istutetaan 
ne toiseen viljelyspaikkaan.

Viljelyspaikan valinta: Viljelyspaikan asemalla on monasti ratkai
seva merkitys viljelystulokseen. Etelään viettävä maa lämpiää suu
remmassa määrin kuin muille ilmansuunnille viettävä ja tarjoo aamu
ja keskipäiväauringon vaikutuksesta viljelyskasveille nopeamman ke
hityksen edellytyksiä.

Myöskin viljelyspaikan ympäristöllä on suuri vaikutus kasvullisuu
teen. Laajoilla ja avonaisilla tasangoilla on useasti liian ankara tuuli 
ja sademäärä on pienempi kuin metsäseuduissa. Tasangoilla, on sen
takia hankittava viljelyspaikalle suojaa istuttamalla pensasaitoja tai 
metsää. On kuitenkin katsottava, ettei puita, korkeita pensaita y. m. s. 
ole aivan lähellä viljelyspaikkaa sitä liiaksi varjostamassa. Maa, jossa 
lääkekasveja viljellään, vaatii tavallisesti runsaasti aurinkoa, jotta se 
hyvissä ajoissa keväällä lämipiäisi ja tulisi muokkauskuntoon. Myös
kin kysymyksessä oleivat kasvit itse, eräitä puoikkeuksia lukuunotta
matta, tarvitsevat runsaasti auringon valoa ja lämpöä asianmukaisesti 
kehittyäkseen. Poikkeuksia tästä säännöstä ovat me lääkekasvit, joita 
viljellään lehtiensä takia (kts- alempana) ja jotka paraiten viihtyvät 
sifismeisiTlä paikoilla.

Maanlaatu: Tavallisesti valitaan vapaalle maalle kylvettävien
lääkekasvien viljelykseen jotenkin kevyt maa, jossa siemenillä ovat pa
remmat itämisolosuhteet kuin kiinteällä ja jäykällä maalla, jonka pin
taan useasti sateiden tai kastelun vaikutuksesta muodostuu suurem
massa tai vähemmässä määrässä kiinteä kuori.



Ruokamulta: Lääkekasveilla ei yleensä ole ko»vin suuria vaatimuk
sia ruokamullan syvyyteen. Yleensä voidaan tyytyä 15— 20 sm sy
vyiseen ruokamultakerrokseen. Matalammassa ruokamullassa eivät 
kasvien juuret saa riittävästi tilaa eikä ravintoa, jotapaitsi se helposti 
liiaksi kuivuu tai kastuu. Liikanaisesta kuivumisesta tai kastumisesta 
johtuvat haitat ovat hyvinkin tuntuvia meidän maassamme, jossa 
useasti vallitsee kova kevät- ja kesäkuivuus sekä taas syksyllä runsas 
sademäärä, jotka helposti aikaansaavat viljelyskaisvien kehitykselle so
pimattomia olosuhteita.

Ojitus: Lääkekasveja kylvämällä viljeltäessä on muistettava, ettei
vät nämä kasvit tavallisesti viihdy kovin kuivassa maassa, mutta vielä 
vähemmän happamessa, kosteassa maassa. Tähän nähden on suhteelli
sesti matala ojitus sopivin, mutta tarkoin on katsottava, että viemärit 
ja niskaojat ovat puhtaat ja toimivat hyvin. Jos rikkaruohot ovat pää
semässä taimista voitolle, on syytä tutkia, onko ojitus jossain suhteessa 
puutteellinen, niin että maa pysyy liian kosteana.

Lannoitus: Lääkekasveilla ei yleensä ole suuria vaatimuksia maan 
lannoittamiseen nähden.

Tuoretta, palamatonta lantaa ei milloinkaan tule käyttää viljelys
maalle, johon siementä pian sen jälkeen on kylvettävä; yleensä on ke
väällä vältettävä käyttämästä täydellistä lantaa (eläin- tai ihmislantaa). 
Jos tällaista lantaa tahdotaan käyttää, on sitä annettava jo ennen edel
lisen viljelyskasvin kylvöä, ja silloinkin käytetään mieluimmin pala
nutta lantaa.

Jos käytetään apulannoitusaineita, on annettava ainoaltaan kali- 
ja fosforihappopitoisia, jos on tarkoituksena saada siemeniä. Nämä 
lannoitusaineet sekotetaan maahan jo kylvön edellisenä syksynä, ja 
voidaan silloin käyttää joko superfosfaatia taikka Thomaskuonaa sekä 
sitäpaitsi antaa kalisuolaa (37 % kalia). Kovin suuria määriä ei 
näitä aineita pidä käyttää, ja esimerkkinä mainittakoon tässä, että 200 
kg Thomaskuonaa ja 200 kg  kalisuolaa hehtaarille on pidettävä ennem
min liian paljona kuin vähänä. Hyvään puutarhamaahan ei pidä käyt
tää suurempia apulantamääriä; parasta on niitä sekottaa maahan sään
nöllisesti joka toinen syksy. Kalisuolain asemesta voidaan hyvästi 
käyttää lehtipuun tuhkaa; tämäkin sekotetaan maahan kylvön edelli
senä syksynä.

Typeilisiä apulannotusaineita —  chilesalpietaria taikka rikkihap- 
poista ammoniakkia —  ei tavallisesti käytetä siementä viljeltäessä, 
sillä useastikin hidastuttavat ne kukkimista ja siementen kypsy
mistä. Sitävastoin edistävät ne tavallisesti lehtien kehitystä, mutta 
ulkomaiset kokeet osattavat, että lehtien sisältämien lääkkeellisesti vai
kuttavien aineiden määrä samalla vähenee. Tämän johdosta on tapana
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lääkekasveja viljeltäessä ainoastaan poikkeustapauksissa, kun maan ty- 
pellisten aineiden pitoisuus on erittäin pieni, käyttää mainittuja apu- 
lannotusaineita.

Kasvivuorotus: Lääkekasveja —  samaten kuin kaikkia puutarha- ja 
peltokasveja —  viljeltäessä on vältettävä saman kasvin, vieläpä lähi
sukuisiin luokkiin tai heimoihin kuuluvien kasvien viljelemistä samalla 
paikalla useampia vuosia peräkkäin. On myöskin osoittautunut, että 
kasveja vaihtelemalla on paljon helpompi pitää rikkaruohot kurissa, 
eri lääkekasvit kun useinkin tarjoovat rikkaruohoille erilaisia kehitys
mahdollisuuksia. Paraimpana pidetään sellaista kasvivuorotusta, jossa 
vuorotellen viljellään leveä- ja kapealehtisiä kasveja. Useissa tapauk
sissa on hyvä vuorovuosina viljellä lääkekasveja ja juurikasveja taikka 
lääkekasveja ja vihantarehukasveja. Juurikas-viviljelyksestä on se etu, 
että maa niitä viljelemällä pysyy hyvässä kuohkeassa kunnossa ja tulee 
jotenkin vapaaksi rikkaruohoista, sillä edellytyksellä tietenkin, että 
juurikasviviljelystä harjoitetaan järkiperäisesti. Tämän lisäksi voi
daan pellon lannoituskunto pitää sopivana juurikasveja siinä viljele
mällä. Viljelyskasveja vuoroteltaessa ei ole unohdettava perunoita, 
jotka tässä tapauksessa tuottavat samoja etuja kuin varsinaiset juuri- 
kasvit. Englantilaisissa laajoissa piparmintun viljelyksissä käytetään 
vuorokasvina perunaa. Kun perunat syksyllä on korjattu, lannoitetaan 
pelto syksyllä ja seuraavana keväänä kylvetään siihen piparmintun 
siementä.

Hyvän kylvösiemenen valintaan ja tarkastukseen nähden viitataan 
erikoiseen lukuun seuraavansa.

Maan valmistus kylvöä varten: Sen maan, johon keväällä on kyl
vettävä lääkekasveja, tulee aina olla asianmukaisesti muokatun edel
lisenä syksynä. Tämän lisäksi on maata aikaisin keväällä muokattava 
n. s. 100-piikkiäkeellä taikka —  jos viljelysmaa on pieni —  tavalli
sella puuipiikkisellä haravalla, niin että ohut kerros pintamaata nope
asti kuivuu. Täten estetään ,,kevätkosteuden” haihtuminen maasta. *)

Vähää ennen sopivaa kylvöaikaa käännetään maa lapiolla ja hara
voidaan kuten tavallisesti puutarhaviljelyksessämme; täten menetellen 
tulevat siemenet vastalapioituun maahan, jossa kevätkosteus 011 säily
nyt ja itävät näissä olosuhteissa mahdollisimman nopeasti. Haravoimi
sen jälkeen jaetaan viljelysmaa 1,2 metrin levyisiin penkkeihin, joiden 
välissä on 0,2 m. leveät käytävät. Penkkien suunta mieluimmin poh
joisesta etelään. Maassa., jonka asema on alava tai kostea tai jota ei 
ole salaojitettu tai muulla tavoin riittävästi kuivatettu, lapioidaan penk

*) Tästä seikasta lähemmin: Gösta Grotenfelt, Kolme lyhytpiikkistä tasaus- 
äestä ja niiden käyttäminen (Tiedonantoja maamiehille n:o 29). Helsingissä 1914.
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kien väliset käytävät korkeintaan 0,2 m. syviksi; kuivemmalla viljelys- 
paikalla ja löyhässä maassa tehdään käytävät vain polkemalla t. m. so
pivalla tavalla. Nämä edeltävät työt, jotka ovat tehtävät heti ennen 
kylvöä, ovat suoritettavat mahdollisimman nopeasti, jotta itämiselle so
piva kosteus, joka on ominainen aikaisin keväällä äestetylle tai hara
voidulle maalle, ei menisi hukkaan.

K ylvö: Vastamainitulla tavalla valmistettuihin penkkeihin kylve
tään siemenet joko rivittäin tai hajalle. Edellisessä tapauksessa teh
dään nyörin avulla sopiva määrä käytävien kanssa yhdensuuntaisia 
viiruja. Nämä syvennetään sitten haravan lavan selkäpuolella taikka 
sen varren kärjellä kyllin syviksi. Kun ha j& kylvetään, on tapana en
sin haravoida penkki sileäksi.

Siementen multaaminen: Heti hylvön jälkeen painetaan siemenet 
maahan haravan selkäpuolella, jonka jälkeen ne peitetään vakojen lai
doista haravoidulla maalla. Hajakylvetyt siemenet peitetään maalla, 
joka seulotaan niiden päälle taikka myöskin mullataan ne haravalla 
riittävän syvälle.

Sekä liian matalalle että liian syvälle multaaminen tuottaa hait
toja, Jos siemenet joutuvat maahan liian syvälle, itävät ne epävar
masti ja hitaasti tai ei ensinkään, ja ne harvat taimet, jotka muodostu
vat, ovat tavallisesti heikkoja. Liian matalasta multaamisesta taas on 
seurauksena, että siemenet helposti joutuvat kärsimään kuivuutta ja 
sentakia itävät huonosti. Sääntönä voidaan pitää, että siemeniä peit
tävän multakerroksen tulee olla 3— 4 kertaa niin paksun kuin siemenet. 
Erittäin hienot siemenet eivät siedä mitään multapeitettä, vaan paine
taan ne maahan sileällä jyrällä.

Jos viljelys tapahtuu sellaisella maalla, jonka pintaan sateen tai 
kastelun jälkeen helposti muodostuu kuorta, ovat siemenet kylvön jäl
keen mullattavat seulomalla niiden päälle sekoitettua multaa, ölipa sit
ten käytetty rivi- tai hajakylvöä. Jos kylvö tehdään syksyllä, jolloin 
maa on liian kostea, on sitä ennen seulottava kerros löyhää ja kuivaa 
maata penkille ja kylvön jälkeen siroitetaan siementen päälle sopivan 
paksu kerros kuivaa multaa.

Siementen itäminen maassa tulee liian hitaaksi, vieläpä voi se koko
naan keskeytyäkin, ellei maassa ole riittävästi kosteutta, Maata on 
sentakia kasteltava, niin pian kuin se näyttää liian kuivalta. Parasta 
kuitenkin varmaankin on, jos kastelua voidaan välttää, kunnes sieme
net ovat tulleet taimelle, sillä kastelun jälkeen muodostuu varsin hel
posti enemmän tai vähemmän haitallinen kuorimuodostuma pintaan. 
Maan liikanaisen kuivumisen estämiseksi ennen taimelle tuloa voidaan 
siemenpenkkejä varjostaa kuusenhavuilla, sammalella t. m. s.
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Kuv. 1. Käsiharan teriä.

Haraaminen riveissä ja niiden välissä: 
Rivikylvön suurimpia etuja on, että 
maata voidaan kuohkeuttaa taimirivien 
välissä. Täten saavutetaan ei ainoastaan, 
että suuret määrät rikkaruohon taimia 
tuhotaan ja että ilma helpommin pääsee 

tunkeutumaan maahan ja pitämään sen lämpimänä, 
vaan myösikin että se paremmin säilyttää kosteutensa, 
kuin jos se on tiivis tai kokoonpuristunut. Täten ri
vien välissä kuohkeutettu maa tarvitsee todellisuudessa 
vähemmän kastelua kuin pinnastaan kovettunut. Ha
raaminen toimitetaan haravoilla taikka erilaisilla 'ha
roilla. Viljeltäessä lääkekasveja, kuten meikäläisissä 
nykyisissä kokeissa, pienemmissä penkeissä, käytetään 
ainoastaan käsiharoja (kuv. 1) taikka haraamishara- 
voita (kuv. 2).

Viljelyspenkkien kasteleminen: Joka kerta kuin
kastelu toimitetaan, on se tehtävä niin perusteellisesti, 
että maan ylin kerros läpeensä kastuu. Kunkin kaste
lun väliaikoina tulee maan ennättää kuivua jotenkin 

vahvasti. Jos kasteltava maa on hyvin kuiva, toimitetaan kastele
minen mieluimmin kahteen otteeseen; ensin kastellaan vaan vähä
sen, hetken kuluttua runsaammin. Täten vajoo vesi paremmin maahan. 
Selkeän ja lämpimän sään vallitessa toimitetaan kastelu mieluimmin 
illalla.

Kuv. 2. Raraa- 
misharava.

B. Viljelys ensin kylmälavassa, sitten vapaalla maalla.

Kulmälavat: Kylmälavalla ymmärretään joko edellisen vuoden läm- 
minlavaa, joka on ollut koskemattomana ja talvella pidetty niin 
peitettynä, ettei se ole jäätynyt, taikka myöskin viljelyslavaa, joka 
kevättalvella on tehty käyttämällä sulatettua maata, ja joka peittä
mällä ja suojaympäryksellä suojataan pakkaselta. Tällaisiin kylmä- 
lavoihin voidaan kylvö tehdä jo huhtikuussa,

Lääkekasvien kylmälavoihin kylvämisen tarkoituksena on saada 
vahvoja ja hyvin juurtuneita taimia vapaalla maalla viljeltäväksi. 
Myöskin saavutetaan se etu, että kasvuaika jonkun verran pitenee, 
koska kylvö kylmälavoihin, kuten mainittu, voidaan tehdä aikai
semmin kuin vapaalla maalla.

Kylmälavojen hoito ei ole erittäin vaikea ja niitä oppii varsin pian 
hoitamaan. Niitä on suojasäällä ja varsinkin auringonpaisteella tuule
tettava sekä öiksi ja pakkasaikoina peitettävä matoilla ja luukuilla.
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Kylmälavojen paikka on valittava huolella, sillä siitä riippuu suu
ressa määrin niiden käytön onnistuminen. Ennen kaikkea tulee paikan 
ehdottomasti täyttää seuraavat ehdot: 1. sen tulee olla suojatun tuu
lilta ja lumituiskuilta, ja 2. sitä eivät mitkään puut tai rakennukset 
saa varjostaa, vaan tulee auringolla olla vapaa ja rajaton tilaisuus läm
mittää. sitä. Jos kylmälava on sijoitettu sopimattomalle paikalle, ei 
huolellisinkaan hoito voi korjata tämän erehdyksen seurauksia.

Taimien siirtäminen: Niinpianku-in maa viljelyspaikalla on kyllin 
lämminnyt ja haitalliset yöhallat loppuneet, siirretään taimet, jotka 
kylmälavassa ovat kasvaneet jotenkin taajassa, vapaalle maalle ja is
tutetaan sopivan etäälle toisistaan. Tavallisesti juurtuvat nämä taimet 
erittäin hyvin uudella kasvupaikallaan, jos istuttaminen on tehty huo
lellisesti. Siirrettäessä tulee niissä olla kehittynyt sirkkalehtien li
säksi 1— 2 lehteä. Taimien juuret pidetään kuivumisen estämiseksi 
siirrettäessä peitettyinä. Yastaistutetut taimet ovat ruiskuttamalla 
kasteltavat kesälämpimällä vedellä, jotteivät kuihtuisi, ja josta maa 
painuisi tiiviisti niiden juurien ympäri.

Siirrettyjen tainten viljelysmaan valintaan nähden voidaan viitata 
siihen, mitä edellisessä on sanottu lääkekasvien viljelyksestä vapaalle 
maalle kylvämällä.

2



II. Lääkekasvien kylvösiemenen tarkastus.

Siementen aitous: Kaikkea kylvösiementä ostettaessa on tarkoin 
katsottava, että todella saadaan sellaista siementä kuin on tilattu. 
Myyjän tietämättömyydestä aiheutuvia erehdyksiä sattuu usein ja, 
ikävä kyllä, eivät suoranaiset petoksetkaan siemenkaupassamme ole 
harvinaisia. Jos lääkekasvien siemenet muodostuvat yleisemmäksi 
kauppatavaraksi, on todennäköisesti odotettavissa ikäviä säännöttö
myyksiä lähetyksissä.

Sen viljelijän, jolka ostaa tässä puheena olevien kasvien siemeniä, 
tulee oppia itse arvostelemaan siementen aitoutta, seikka, mikä tavalli
sesti ei ole kovin vaikea. Eräissä tapauksissa, jossa kahdella lähi
sukuisella kasvilla on samallaiset siemenet, mutta erilainen lääkkeel
linen arvo, ei kuitenkaan aitouden toteaminen ole helppoa. Varsinkin 
tälläisiä siemeniä ostettaessa on myyjältä ehdottomasti vaadittava tur
vaava vakuus.

Siementen puhtaus: Kylvösiementä hankittaessa on tiedettävä, että 
kaikki vieraat sekotteet —  olivatpa ne sitten hiekkaa, multaa, ruu
menia, rikkaruohon siemeniä, hiirten ulostuksia tai muuta sellaista —  
ovat asiaankuulumattomia ja suhteessa tai toisessa vahingollisia.

Siementen itävyys: On itsestään selvää, että kylvösiemenen tulee 
itää, mutta usein tavataan varsinkin lääkekasvien siementen joukossa 
sellaista siementavaraa, joka ei ensinkään idä tai jonka itävyys on 
erittäin pieni. Tämä koske-e varsinkin kauvan ja ilman tarpeellista 
huolta säilytettyä siementä.

Yleensä on helppoa tarkastaa siementen itäväisyyttä. Ohjeita tä
hän kuuluvien tarkastustöiden tekemiseen on saatavissa kirjasesta: 
Suomen Kylvösiemenyhdistyksen kirjasia IST:o III, julkaistu v. 1906. 
Tässä esitettäköön lyhyesti ainoastaan joitakuita erikoisohjeita.

Suurempien siementen, sellaisten, joiden 1,000-jyvän paino on 10—  
250 grammaa, itämiskyvyn tutkimiseksi käytetään seuraavaa kahta 
yksinkertaista laitetta,, jotka ovat osottautuneet hyvin luotettaviksi:

1. Lautasen pohjalle asetetaan mieluimmin kaksinkertainen suo- 
datuspaperi (n. s. imupaperi), joka on kokoontaivutettu, kuten vieressä
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oleva kuva (kuv. 3) asettaa; ko
vin paksua paperia ei ole käytet
tävä. Paperia kastetaan ja sisä- 
taitteeseen asetetaan rivittäin 
tietty määrä siemeniä, jonka jäl
keen paperin toinen puolikas tai
tetaan niiden päälle. Lautanen 
peitetään lasilevyllä, joka ei ko- 
vintiiviis<ti sulkeudu, tai ylös
alaisin käännetyllä lautasella.
Kosteus säilytetään kastelemalla 
paperin pintaa vähintäin 2— 3 
kertaa vuorokaudessa. Jotta sie
menet saisivat enemmän ilmaa, 
on parasta, ettei paperi lepää suorastaan lautasen pohjalla, vaan ase
tetaan sen alle herneen kokoisia kiviä, lasipalasia t. m. s. Joka tarkas
tuksessa on käytettävä uutta paperia. Tällä tarkastustavalla saadaan 
hyvin luotettavia tuloksia.

2. Toinen yksinkertainen ja hyvin sopiva idätyslaito,s itäväisyys- 
kokeita varten saadaan seuraavalla tavalla: Tavallisen lasioidun kuk- 
kavadin sisälle asetetaan toinen pienempi lasioimaton vati, joka kol
meksi neljäsosaksi täytetään hiekalla. Hiekan päälle asetetaan sieme
net rivittäin, painetaan hiekkaan ja peitetään yksinkertaisella imu-
paperilla, jos laite tulee seisomaan auringonpaisteessa. Ulkopuoliseen
vatiin kaadetaan tämän jälkeen vettä, joka siitä imeytyy sisävatiin;

siemenet saavat täten itä
mistä varten tarvittavan 
kosteuden, kunhan vaan 
vettä aina on ulkopuoli
sessa astiassa. Siementen 
sijoittamisen helpottami
seksi hiekkaan käytetään 
usein 'kaaviota, jossa on 
100 viljanjyvän suuruista 
koroketta. Se on hyvin 
yksinkertainen ja tehdään 
helposti laudanpätkästä 
sahaa ja veistä käyttä
mällä. Kun tätä kaaviota 
painetaan hiekan pintaan, 
muodostuu siihen 100 sy
vennystä, joihin siemenetKuv. 4. Idätyskoe hiekkavadissa.

Kuv. 3. Idätyskoe imupaperilla.
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voidaan asettaa tarvitsematta niitä laskea. Idättämisen aikana 
pidetään idätyslaitos peitettynä lasilevyllä, joka ei saa tiiviisti no
jailtua laitoksen laitoihin. Hiekkaa vaihdetaan tarpeen mukaan 
sen jälkeen kuin joitakin tarkastuksia on tehty; muussa tapauk
sessa ilmestyy homesieniä liian runsaasti. Kuumentamalla hiekkaa 
esim. leivinuunissa, voidaan homesienet tuhota ja tehdä hiekka taas 
idättämistä varten kelvolliseksi. Tämä idätysmenettely on Agronomi- 
sessa laboratoriossa Helsingissä o soitan tunut erittäin sopivaksi eri
toten viljalajien, herneiden ja virnaiajien idättämiseen.

Jos on tarkastettava pieniä sie
meniä, joiden 1,000-jyvän paino on 
alle 10 grammaa, voidaan edullisesti 
käyttää Coldevehin ja Schönjanin 
idätyslaitos ta (kuv. 5), jossa on 
useampia pienempiä aloja, joissa 
siemenet voivat imupaperin päällä 
itää. Ulkopuoliseen laatikkoon kaa
detaan vettä. Sisälaatikossa on hiek
kaa, joka imee riittävästi vettä, niin 
että siemenet pysyvät asianmukai
sesti kosteina. Laitos on peitettävä 
sen mukana seuraavalla huovalla, 

jos sitä pidetään huoneessa, jonka lämpö vaihtelee; tavallisessa asuin
huoneessa sitävastoin on se yleensä tarpeetonta. Hiekkaa ei tässä lai
toksessa tarvitse kovin usein vaihtaa, koska siemenet ovat imupaperin 
päällä.

Idätyskokeissa on aina määrätty määrä siemeniä idätyslaitokseen 
pantava. Siemeniä laskiessa ei niitä saa millään tavalla valita. Erit
täin tärkeätä on, että idätyskokeet tarkastuksen kestäessä säilytetään 
sopivassa lämmössä, -f- 16— 25° C. Pieniä siemeniä tarkastettaessa, 
on osottautunut tarkastuksenmukaiseksi antaa lämmön idätyslaitok- 
sessa vähän vaihdella. Lämpö on kuitenkin pidettävä mainittujen ra
jojen sisäpuolella. Kokeen kestäessä ovat siemenet joka päivä tarkas
tettavat samaan aikaan vuorokaudesta. Tarkastettaessa poimitaan pin- 
setillä tai neulalla pois kaikki siemenet, jotka ovat itäneet ja niiden 
lukumäärä merkitään vihkoon. Idätyskokeet kestävät 10— 20 vuoro
kautta riippuen siementen laadusta; pienet siemenet itävät usein hi
taammin kuin suuret. Tehtäköön idätyskoe millä tavalla tahansa, on 
tärkeätä, että kosteus pidetään jotenkin tasaisena koko kokeen ajan. 
On kuitenkin kartettava pitämästä liian paljon vettä siementen ympä
rillä, sillä ne saavat siinä tapauksessa liian vähän vettä, jotapaitsi ne 
helposti tulevat homeen ja muiden sienien peittämiksi.

Kuv. 5. Coldevehin ja Schönjanin 
idätyslaitos.



III. Lääkekasvien laadut, kannat ja jalostaminen.

Laatuja ja kantoja: Useilla lääkekasveilla voidaan todeta muunnok
sia tai muoto vaihteluita, joilla eräissä tapauksissa voi olla suuri vai
kutus viljelyksen tuloksiin. Eräät villinä kasvavat yksilöt saattavat 
sisältää runsaammin lääkkeellisesti vaikuttavia aineita kuin toiset sa
maan lajiin kuuluvat, mutta pitemmän aikaa hedelmällisellä maalla 
kasvaneet; myöskin on havaittu tapauksia, joissa nämä aineet, joskin 
määrälleen yhtä suuria, eivät laadulleen ole olleet yhtä tehokkaita 
viljellyissä kuin villinä kasvavissa taimissa. Esimerkkinä mainitta
koon vaan, että villinä kasvava virmajuuri (Valeriana officinalis) usein
kin pidetään sopivampana apteekkitarkoituksiin kuin saman kasvin 
viljeltyjä muotoja.

Jalostustyö: Todennäköistä on, että tieteellisesti johdettu jalostus
työ s. o. sopivien laatujen ja kantojen valinta j. n. e. voi ehkäistä vas- 
tamainittua, viljelyksestä johtuvaa taantumista tai ainakin suuressa 
määrin vähentää sitä, mutta mitään kokemusta tällaisen jalostustyön 
onnistumisesta ei ole olemassa. Järjestelmällisiä kokeita on tässäkin 
suhteessa maassamme ehdottomasti tehtävä. Tässä näen yhden pää
syistä, minkätakia apteekkarien itsensä on otettava osaa kysymyksessä 
olevaan lääkekasvien viljelykseen, he kun tieteellisin keinoin voivat 
määrätä lääkkeellisten aineiden määrän niissä taimissa, jotka näyttä
vät omaavan eteviä ominaisuuksia kysymyksessä olevassa suhteessa. 
Näitä siemeniä voitaisiin sitten myydä tavallisille viljelijöille, jotka 
tuottaisivat ainoastaan rohdosaineksia. Täten syntyisi eräänlainen 
työnjako siten, että ne viljelijät, jotka voivat aikaansaada tieteelli
sesti johdettua lääkekasvien rohdostarkastusta, toimittaisivat kylvö
siementä niille viljelijöille, jotka suuremmassa määrässä viljelevät roh- 
dosrikkaita kasveja apteekkitarpeiksi.

Olen täysin vakuutettu siitä, että kannattava lääkekasvien viljelys 
tuskin on Suomessa mahdollinen, ellei nyt puheena olleentapaista 
järjestöä saada aikaan.



IV. Korjuu sekä tuotteiden käsittely ja säilytys.

Lääkekasvien korjuun täytyy ehdottomasti tapahtua kuivan sään 
vallitessa —  koskekoonpa korjuu mitä kasviosaa tahansa. Tätä sään
töä noudattamalla vältetään suuria vahinkoja, sillä kasviosi en jälki- 
kuivuminen tapahtuu silloin paljoa helpommin ja paremmin. Kos
teassa tapahtuneesta korjuusta on seurauksena homeen muodostumi
nen lehdille, oksiin, hedelmiin j. n. e., vieläpä voi näissä kasviosissa 
ruveta tapahtumaan niin vahingollisia käymisiä, että koko viljelyksen 
tulos voi joutua vaaranalaiseksi.

Myrkylliset kasvit ovat luonnollisesti korjattavat erikseen ja eri 
aikana kuin myrkyttömät.

Korjattaessa katsotaan, ettei korjattuihin tuotteisiin sekaannu vie
raita aineita. Varsinkin on pidettävä huolta siitä, ettei rikkaruohoja 
ja vieraita yrttejä tai niiden osia tule mukaan; myöskin on huolelli
sesti vältettävä sienien ja hyönteisten vahingoittamia lehtiä.

Lehtiä, kukkia ja kokonaisia kasveja sekä, hedelmiä korjataan ko
reihin, mutta ei milloinkaan pusseihin tai säkkeihin. Korjattaessa ovat 
erilaatuiset tuotteet lajiteltavat kukin erikseen.

Juurien ja juurakkojen korjuu toimitetaan tavallisesti keväällä, 
ennenkuin lehdet kehittyvät, mutta voi se myöskin tapahtua syksyllä, 
kun lehdet ovat lakastuneet.

Lehdet ja varret korjataan säännöllisesti jo kukkimisen alkaessa, 
kun kasvit ovat saavuttaneet kehityksensä huippukohdan. Jos on kor
jattava tuoksuvia lehtiä on välttämätöntä toimittaa korjuu kukka- 
nuppujen alkaessa ilmestyä; myöhemmin menettävät lehdet tuok
sunsa.

Kukat ja kukka osat korjataan kuivan sään vallitessa, niin pian 
kuin kukat ovat puhjenneet. Milloinkaan ei kannata korjata kuihtu
neita kukkia tai kukanosia.

Hedelmät ja siemenet korjataan, kun ne ovat kypsät.
Sadon säilytys: Niin pian kun mahdollista ja aina samana päivänä 

kuin korjuu on toimitettu, tulee kerättyjen kasviosien säilytyksen al
kaa. Jos ne saavat olla levällään pellolla taikka läjissä, vahingoittuvat 
ne usein ja likaantuvat tavalla tai toisella.
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Kuivattaminen tapahtuu tavallisesti siten, että korjatut ka.svio.sat 
levitetään ohuihin kerroksiin lakanalle, puutarjottimelle t. m. s. sekä 
säilytetään jollakin ilmavalla ja kuivalla paikalla, joka on suojattu 
tomulta ja auringolta. Ainakin pari kertaa vuorokaudessa sekotetaan 
niitä tai siirretään ja käännetään. Varsinkin lehdet ovat kuivatuksen 
aikana hyvin suojattavat auringolta, sillä muuten menettävät ne vä
riään ja aromiaan. Jos lehdet ovat hyviä meheviä, on kuivatuksessa 
käytettävä keinolämpöä, mutta on huomattava, ettei se saa olla kovin 
korkea. Väitetään, ettei tällaisia lehtiä saa kuivattaa 45° C. korkeam
massa lämmössä ja että lämpö vain vähitellen saa kohota tähänkin 
määrään.

Kun kuivatetaan koko kasveja, levitetään ne ilmavan ullakon lat
tialle tai myöskin ripustetaan ne sinne pieniksi nipuiksi niputettuina.

Haihtuvia, tuoksuvia aineosia sisältävien kukkien tai terälehtien 
kuivattamisen tulee samaten tapahtua mahdollisimman nopeasti ja erit
täin kuivassa ilmassa.

Hedelmiä ja siemeniä kuivatetaan ulkona taikka kuivassa ja ilma
vassa paikassa. Jos ne ovat mehukkaita, on tavallisesti käytettävä 
keinotekoista kuivatusta.

Juuret ja juurakot puhdistetaan huolellisesti kastamatta niitä ja 
kuivatetaan sen jälkeen jossakin ilmavassa paikassa ja on niitä silloin 
usein hämmennettävä; myöskin käytetään kuivatuslaitoksia. Jos kui
vatettavat juuret tai juurakot ovat hyvin rdheviä, on tapana paloitella 
tai leikata niitä levyiksi sekä vasta sen jälkeen asettaa ne hyvin kui
vaan ilmaan. Lämpö ei saa nousta yli 45° C.

Valmiin tavaran säilytys tapahtuu tavallisesti paraiten kuivalla, 
auringottomalla paikalla tai suljetuissa astioissa; tällaisissa on tuok
suvia kasviosia välttämättä säilytettävä.

Mitä tulee öljymäisiin siemeniin, on muistettava, että ne pitempi
aikaisen säilytyksen aikana helposti saavat härskin maun.

Valmiin tavaran myynti on paras toimittaa mahdollisimman pian, 
sillä näiden, useinkin tilaaottavien ja arkojen kasvituotteiden säilyttä
minen on monastikin kallista.



V. Lääkekasvien viljelyskokeiden 
j ärj estäminen.

Viljelyskokeiden tarkoitus on niin hyvin maamme oloihin paraiten 
soveltuvien lääkekasvi viljelystapojen kuin tämän viljelyksen kan- 
nattavaisuuden selvittäminen. Näiden kysymysten selvittämiseksi 
vaaditaan huolellisia ja mahdollisimman yhdenmukaisia kokeita maam
me eri osissa. Sitä paitsi on välttämätöntä, että koetulokset kriitilli- 
sesti tarkastetaan sekä sen jälkeen yhdistellään ja julkaistaan.

Viljelyskokeiden kaaviollinen ohjelma sekä ohjeita ja neuvoja täl
laisten kokeiden tekijöille. On mahdotonta laatia ohjelmaa kaikille 
tähän kuuluville viljelyskokeille ja eri maanlaaduille, paikoille ja 
kasvilajeille. Sentakia esitetäänkin tässä vain kaaviollinen ohjelma 
sekä eräitä käytännöllisiä ohjeita ja neuvoja. Tämän ohjelman voi 
kokenut viljelijä helposti sovitella olojensa mukaan ja kokematon 
taas voi pyytää neuvoja joltakin tottuneelta puutarhanviljelijäitä.

1. Ensimäisiniä vuosina ei pidä ottaa kokeiltavaksi enempää kuin 
1 tai 2, korkeintaan 3 eri lääkekasvia. Niin kauvan kuin vielä ei ole 
perehtynyt menettelyihin ja soveltanut niitä omien olojensa mukai
siksi, tuskin onnistuu kunnollisesti hoitamaan monta koekasvilajia.

2. Koemaaksi valitaan maanlaatu, joka soveltuu juuri niille kas
veille, joita siinä on viljeltävä. Että kysymyksessä olevanlainen vil
jelys epäonnistuu ja on vähän kannattava huonolla ja sopimattomalla 
maalla, on ennakolta tunnettua eikä sitä tarvitse kokeilemalla todeta.

3. Koemaaksi on valittava mahdollisimman tasainen maa ja on 
välttämättä katsottava, ettei liian lähellä koemaata ole puita tai pen
saita, jotka varjostavat ja laihduttavat koemaata tai sen osia.

4. Koemaa jaetaan seuraavankokoisiin ruutuihin:

pienempiä kasveja varten 
suurempia kasveja varten

25 m2 ja 
50 m2.
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Kutakin kasvilajia (tai laatua) on viljeltävä vähintäin 3 eri ruu
dulla. Jos koekasveja on 3 on suunnitelma esim. seuraava:

1 2

CO

2

CO 1

CO 1 2

Ruutujen väliin poljetaan kapeita käytäviä.
5. Ei kannata järjestää kokeita maalle, jota edellisenä syksynä 

ei ole asianmukaisesti muokattu; lannottamisen tulee mieluimmin toi
mittaa edellisenä syksynä, jos yleensä koemaata on lannoitettava. 
Sekä lannoituksen että muokkaamisen tulee olla ehdottomasti samal- 
laisen kaikilla koeruuduilla.

6. Jos kylvö on tehtävä keväällä, on koko koemaa ehdottomasti, 
niin pian kuin maa vain sen sallii, pinnalta äestettävä tai haravoitava, 
jotta kevätkosteus säilyisi maassa.

7. Kylvö kosteaan maahan edistää lukemattomien rikkaruohotai- 
mien kehittymistä.

8. Juuri ennen kylvöä on maata äestettävä tai haravoitava syvältä.
9. Eri kasvilajien siemenet ovat kylvettävät samana päivänä kai

kille ruuduille sekä sittemmin hoidettavat samalla tavalla.
10. Varmasti saadaan huono sato ja kielteinen tulos koko koevil- 

jelyksestä, ellei koeruutuja pidetä puhtaina rikkaruohoista ja maata 
taimien välissä asianmukaisesti kuohkeuteta,

11. Ei pidä kyllästyä», jos viljelyskokeet aluksi epäonnistuvat. Ne 
onnistuvat paremmin sitä mukaa kuin saavutetaan enemmän koke
musta.

12. On tarkkaan merkittävä muistiin viljelyskokeiden hoitamiseen 
tarvittava työmäärä tunneissa, sekä päivämäärät, milloin työt ovat 
suoritetut.

Koetulosten käsittely ja julkaiseminen: Tehdäkseen mahdolliseksi 
niiden koetulosten yhdistelemisen ja kriitillisen käsittelyn, joita kokei
den tekijät eri osissa maata ovat saavuttaneet, tarjoutuu ,,Suomen lää
kekasvien viljelys- ja keräämisosuuskunta r. 1.” vastaanottamaan ja 
asianmukaisen tarkastelun jälkeen julkaisemaan koetulosten yhdistel
miä. Tätä tarkoitusta varten pyytää osuuskunta sille lähettämään seu
raa vat tiedot kustakin koekasvista:

a. maanlaatu,
b. ruutujen suuruus ja lukumäärä,
c. kylvösiemenen määrä grammoissa ruutua kohti,
d. kylvöpäivä,

3
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e. taimelletulo-päivä,
f. f äimien harventamispäivä,
g. taimien korjuupäivä,
h. raaka-aineen sato kiloissa (erikseen kultakin ruudulta),
i. kuivatetun tavaran määrä kiloissa (koko määrä ruuduilta),
k. kylvöön ja multaamiseen käytettyjen työtuntien lukumäärä kai- 

kiila rinnakkaisruuduilla,
1. harventamiseen ja perkaamiseen käytettyjen työtuntien luku

määrä kaikilla rinnakkaisruuduilla,
m. korjuuseen käytettyjen työtuntien lukumäärä kaikilla rinnak

kaisruuduilla,
n. kuivattamiseen käytettyjen työtuntien lukumäärä kaikilla rin

nakkaisruuduilla,
o. seudun työpalkka tunnilta,
p. viljelysmaan hehtaarin vuokrahinta,
q. lyhyitä muistiinpanoja sääsuhteista yleensä,
r. sienituhoja,
s. hyönteistuhoja,
t. hallatuhoja,
u. kuivuuden aiheuttamia tuhoja, 
v. liikanaisen kosteuden aiheuttamia tuhoja, 
x. yleisiä huomautuksia.

i



VI. Eri lääkekasvien tuntomerkit, esiintyminen,
viljelys y. m.

Koska tiettävästi, kuten jo ennen on mainittu, Suomessa ei ole tehty 
mitään varsinaisia eikä järjestelmällisiä lääkekasvien viljelyskokeita, 
on luonnollisesti sangen vaikeata määrätä, mitä näistä kasveista ensi 
sijassa on suositettava niille henkilöille, jotka lähimmässä tulevaisuu
dessa aikovat suuremmassa tai vähemmässä määrässä maassamme tehdä 
tällaisia viljelyskokeita. Jo alkulauseessa mainitussa kokouksessa teh
tyjen neuvottelujen ja ohjeiden perusteella sekä nojautuen omaan koke
mukseen tällä alalla, pyydän kuitenkin saada tarkoitusta varten suo
sittaa allamainittuja kasvilajeja. Tätä luetteloa laadittaessa on otettu 
huomioon se menekki, mikä näillä tuotteilla saattaa olla apteekkeihim- 
me ja on valinta tehty alkulauseessa mainitussa kokouksessa.

Ensi sijassa suositan viljeltäviksi seuraavia 14 lääkekasvia:

1 . Rohtosamettihaapa (Althaea officmalis L.),
2. Anisruoho (Pimpinella anisum L.),
3. Belladonna (Atropa belladonna L.).
4. Rätvänä (Potentilla tormentilla Neck.),
5. Villikaali (Hyoscyamus niger L.),
6. Sormustinkukka (Digitalis purpurea L.),
7. Valkosipuli (Alliiim sativum L.),
8. Kumina (Carum carvi L.),
9. Mali (Artemisia absinihium L.),

10. Hulluruoho (Daiura stramonium L.),
11 . Kamelisaunio (Matricaria chamomilla L.),
12. Kangasajuruoho (Thymus serpyllum L.),
13. Tarha-ajuruoho (Thymus vulgaris L.),
14. Virm'ajuuri (Valeriana officinalis L.).

Näiden mainittujen lääkekasvien lisäksi on joukko toisia, joita
maassamme voidaan viljellä, mutta jotka kuitenkin ovat asetettavat toi-
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seen ryhmään kuin mainitut, osittain koska niistä valmistettujen roh
doksien menekki apteekkeihimme on varsin pieni, osittain koska niiden 
lääkkeellisiä tuotteita saadaan halvemmalla keräämällä niitä villeinä 
kasvavista taimista kuin erityisesti viljelemällä.

Sellaisista kasveista, jotka toistaiseksi on asetettavat toiseen sijaan, 
mainittakoon tässä esimerkkeinä seuraavat:

1. Hirvenjuuri (Inula heleräum L.),
2. Aropaatsama (Rhamnus frangula L.),
3. Kataja Juniperus communis L.),
4. Fenkoli (Foenicum vulgare Miller.),
5. Maruna (Artemisia vulgaris L.),
6. Arnika (Arniea montana L.),
7. Tisoppi (Hyssopus officinalis L.),
8. Kalmojuuri (Acorus calamus L.),
9. Kniikuis (Cnicus benedictus Gaertn.),

10. Viljelty piparminttu *) (Mentlia crispa L.),
11. Piparminttu (Mentha piperita L.),
.12. Saksankirveli (Myrrhis odorata Scop.),
13. Laventeli (Lavendula officinalis Chaix.),
14. Voikukka (Taraxacum officinale Veb.),
15. Siankärsämö (Achillea millefolium L.),
16. Salvia (Salvia officinalis L.),
17. Ukonhattu (Aconitum napellus L.),
18. Raate (Menyanthes trifoliata L.).

Tässä 'kirjasessa selitetään erikseen jokainen lääkekasvi, joka sisäl
tyy ensimäiseen luetteloon sekä mainitaan niiden tuntomerkit, viljele
minen, esiintyminen y. m.; myöskin esitetään niistä kuvia. Näissä esi
tyksissä on liikanaisen laajuuden karttamiseksi käytetty lyhennettyä 
sanontatapaa, jonka hyväntahtoinen lukija varmaankin vaivatta ym
märtää,

Rohtosamettihaapa (Althaea officinalis L.).
(Kuva n:o 6.)

Tuntomerkit: Monivuotinen, vahva, haarautuva, valkoinen juuri; 
1— 1.5 m. korkea, pehmeän valkovillainen kasvi, pystyllä, haaraisella, 
karvaisella varrella; lehdet vuorottaisia, lyhytvartisia, herttamaisen 
puikeita, toiskertaan sahahampaisia, samettimaisesti tiheäkarvaisia;

*) Tämä on Mentha piperitan tavallinen viljelty muoto.
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suuret vaaleanpunaiset kukat ryhmittäin lehtirannoissa; verhiö kaksin
kertainen^ lisäverhiö 6— 12 jakoinen; terälehdet vaalean sinerviä kaksi
kertaa pitemmät kuin verholehdet; pienet hedelmät karvaisia, vähän 
rypistyneitä; kukkimisaika heinä— elokuussa.

Esiintyminen: Ei villinä Suomessa; viljellään täällä koristekasvina.
Viljelyksen tarkoitus: altejuuren (Radix althaeae) saanti.
Viljelys: Maa —  mieluimmin hiekkamaa —  syvä, kuohkea, ei kovin 

kuiva, edellisenä syksynä hyvin lannoitettu. Lisääntyy sekä juuri
vesoista että siemenistä; siemenet kylvetään aikaisin toukokuussa puu
tarha-penkkiin, itävät n. 14 päivän kuluessa; taimet siirretään, seuraa- 
vanä keväänä ja istutetaan viljelyspenkkiin 0.5 metrin etäisyydelle toi
sistaan; huolellinen haraaminen rivien välissä välttämätön.

Sato: 2— 3 vuotta istuttamisen jälkeen korjataan juuret joko ke
väällä tai syksyllä. Ne puhdistetaan nopeasti, pestään, kuoritaan ja 
kuivatetaan; kuivattaessa menettävät ne painostaan n. 60 %.

Siemenviljelys: Hedelmät, jotka kypsyvät syyskuun keskivai
heille, korjataan paraiten riipimällä, jonka jälkeen ne sa'avat jälkikyp- 
syä ja kuivua kuivalla, ilmavalla paikalla, sen jälkeen ne puhdistetaan; 
kuivassa paikassa säilytettyinä säilyvät ne itävinä useita vuosia. Sie
menen hinta n. 40 markkaa kilolta

A nisruoho (Pimpinella anisum L.).
(Kuva iko  7.)

Tuntomerkit: Koko kasvilla on makea, aromaatinen haju ja maku; 
juuri yksivuotinen; varsi 0,35— 0,5 m korkea, lyhyt- ja pehmeäkarvai- 
nen: lehdet kaljuja, yksinkertaisen parilehtisiä, aluslehdet pyöreähkön 
munuaismaisia ja liuskahampaisia, keskimäiset lehdet tavallisesti 3- 
liuskaisilla lehdyköillä, ylimmät lehdet 3-osaisia; kukinto tiheä,, ker
rottu sarja; kukat pieniä, valkeita, heteitä 5, emiä 2; hedelmät (sieme
net) korkeaselkäisiä, pyöreän munamaisia litteitä harjoilla (ja öljytie- 
hyeillä), pehmeälkarvaisiä ja vihreitä; kukkimisaika heinä— elokuu.

Esiintyminen: harvoin viljelty Suomessa.
Viljelyksen tarkoitus: hedelmäin (Fructus anisi) saanti.
Viljelys: Maan tulee olla kuohkea, ei kovin hedelmällinen sekä ase

maltaan lämmin. Siemenet, jotka itävät 12 ipäivässä, kylvetään hyvin 
aikaisin keväällä ja mullataan matalaan äkeellä tai haravalla. Rivi- 
kylvö on sopivin; rivien etäisyys 0,20 m. Harvennettaessa jätetään tai
mien väliä 0,20 m.

Korjuu: Hedelmät kypsyvät syyskuussa; varret ovat silloin alka
neet kellastua. Koska kaikki kukinnot eivät samaan aikaan muodosta



kypsää siementä, leikataan ne poikki sitä mukaa kuin siemenet kypsy
vät ja ripustetaan nyöreistä kuivumaan ilmavalle ullakolle. Siemenet 
riipitään taikka erotetaan kepeillä puimalla.

Belladonna (Atropa belladonna L.).
(Kuva n:o 8.)

Tuntomerkit: Monivuotinen hyvin myrkyllinen kasvi; juurakko on 
paksu, porkkanantapainen, haarainen, pinnalta likaisenkeltainen, si
sältä valkoinen; varsi n. 1,0 m korkea, lyfaytkarvainen, haarainen, leh
det lyhytvartisia, n. 20 sm pitkiä, munanpyöreitä, ehytlaitaisia, va
rustetut harvoilla karvoilla.; kukat lyhytvartisia, riippuvia, kiinni
tettyjä lehtikantoihin, kellomaisia, sinertävän ruskeita, alhaalta kellah
tavia; heteitä 5, emiä 2; hedelmät suuria, kiiltävän mustia marjoja 
(muistuttaen kirsikoita) .sinervällä mehulla; kussakin marjassa on yli 
100 munuaimaista, kaljua, ruskeata siementä (2 mm X  1>5 mm), joiden 
pinnassa on pieniä syvennyksiä; kukkimisaika kesä— elokuu.

Viljelyksen tarkoitus: lehtien (Folium belladonnae) saanti.
Viljelys: Belladonnaa viljellään meillä toisinaan koristekasvina ja 

varataan sille tavallisesti silloin hyvin hedelmällinen ja syvä maa, 
joka sijaitsee jonkun verran siimeksessä. Näissä oloissa kehittyviä voi
makkaita lehtiä ei kuitenkaan pidetä lääkkeellisessä suhteessa hyvinä, 
jonka takia kasvia lääketarkoituksiin on viljeltävä vähemmän hedel
mällisellä, jotenkin runsashiekkaisella maalla ja aurinkoisella paikalla.

Siemenet kylvetään riveihin syyskuussa1); taimet kehittyvät vasta 
keväällä ja tulevat jo ensimmäisenä kesänä n. 0,io— 0,20 metrin korkui
siksi. Seuraa vana keväänä siirretään ne sopivalle viljelyspaikalle ja 
istutetaan ne silloin 0,50— 0,60 metrin etäisyydelle toisistaan. Siellä 
saavat taimet sittemmin kasvaa. Rikkaruohot ovat huolellisesti pois- 
kitkettävät.

Lehtien korjuu toimitetaan vasta 2 vuotta taimien siirtämisen jäl
teen. Kuivuessa vähenee lehtien paino 80 %.

Siemenviljelys: Hyvin myrkylliset hedelmät, joita samalla taimella 
saattaa kehittyä useita kymmeniä, saavat kypsyessään, lelo— syys
kuussa, kauniin, kiiltävän, mustan värin. Ne rikotaan varovaisesti, 
vaatteeseen suljettuina ja virutetaan useita kertoja kuljettamalla vaa
tetta edestakaisin (mieluummin juoksevassa) vedessä; viruttamisten vä
lillä väännetään mehu vaatteessa olevista hedelmistä. Kun ne ovat 
hyvin puristetut, levitetään ne kuivumaan,; kuivumisen aikana sekoitel
laan niitä usein. Sen jälkeen puhdistetaan ne seulomalla. Belladon- 
nan siementen hinta on tavallisesti n. 15 markkaa kilolta, useasti pal
jon korkeampi.

*) Myöskin keväällä (aikaisin toukokuussa) voidaan kylvö tehdä. Silloin 
itävät siemenet n. 3 viikon kuluttua.
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Rätvänä (Potentilla tormentilla Neck1).
(Kuva n:o 9.)

Tuntomerkit: juurakko kuhmuinen, paksu, fpunaisenruskea; varsi 
hieno, haarainen, kdhouva, 0 ,2— 0 ,4  m korkea; varsilehdet miltei var- 
rettomia sormilehtisiä, ylinnä syvästi sahalaitaisilla lehdyköillä; kor
va kkeet suuria 5-liuskaisia; kukat yksinäisiä, pitkävartisia vaaleankel
taisia, 4 terälehteä alhaalta enemmän tai vähemmän heleänkeltaisia; 
verhiö kaksinkertainen kahdella 4-jakoisella kiehkuralla, ulommat puol
ta lyhyempiä; heteitä useampia, verhoperäisiä, vapaita; emiä. monta; 
pähkylät vihertäviä-keltaisenruskeita, melkein päärynänmuotoisia, toi
selta sivultaan siipimäisesti litistyneitä, 1— 1,5 mm pitkiä varustettuja 
pienillä käsnillä ja kaartelevilla harjuilla; kukkimisaika kesä— elokuu.

Esiintyminen: koko Suomessa villinä mäenrinteillä, niityillä, ojan
pientareilla j. n. e.

Viljelyksen tarkoitus: juuririhmasista vapautettujen juurakkojen 
(Bhizoma tormentillae) saanti.

Viljelys: Menestyy paraiten kevyellä ja kuivalla maalla, jonka 
asema on jotenkin varjokas; ei lannoiteta ensinkään; lisääntyminen ta
pahtuu joko kylvämällä tai vanhempia taimia jakamalla; siemenet kyl
vetään elo— syyskuussa heti kypsymisen jälkeen; ne mullataan ainoas
taan jyräämällä. Juurakon jakaminen tehdään keväällä.

Juurakkojen korjuu toimitetaan joko keväällä tai syksyllä lapiolla 
tai kuokalla; keväällä korjataan juurakot, ennenkuin lehdet ovat puh
jenneet, sekä syksyllä, niinpiankuin kasvin maa*npäälliset osat ovat al
kaneet kuihtua; juurakot puhdistetaan huolellisesti mullasta ja juuri- 
rihmasista sekä kuivatetaan kuivalla ullakolla. Juurakkojen paino vä
henee kuivuessa n. 60 %. Säilytetään kuivissa, kannellisissa puulaati
koissa.

Siemenviljelys: Siemenet kypsyvät säännöllisesti elo— syyskuussa.

Villikaali (Hyoscyamus niqer L X  
(Kuva n:o 10.)

Tuntomerkit: Pahalta haiseva, hyvin myrkyllinen, tahmeakarvai- 
nen kasvi; juuri porkkananmuotoinen, haarainen, kaksivuotinen; varsi 
0,30— l,oo m korkea; lehdet ympäröivät vartta, ovat enemmän tai vä
hemmän liuskaisia; kukat melkein varrettomia, samannepäin käänty
neitä, yksinään lehtikannoissa, latvaan päin muodostaen tähkäntapaisen 
kukkakeräymän; teriö suppilomainen kellomaisella, epämuotoisella 5-

*) Potentilla erecta L.
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liuskaisella laiteella, likaisen keltainen tumman sinervillä suonilla; 
veriiiö verkkosuoninen, malja mainen; heteitä 5, emiä 1; siemenkot elot 
avautuvat kannella, siemeniä lukuisasti kussakin hedelmässä, munuais- 
muotoisia, kovakuorisia, 1— 1,5 mm pitkiä, harmahkoja ja pinnaltaan 
varustettuja verkkosuonilla ja kuopilla; kukkimisaika heinäkuussa.

Esiintyminen: Kasvaa villinä Etelä-Suomessa asutuilla seuduilla, 
kuten kyläteiden vierillä, pihamailla ja kirkkomailla.

Viljelyksen tarkoitus: Toisen vuoden varsia ympäröivien lehtien 
(Folium hyoscymni) saanti.

Viljelys: Menestyy kaikellaisella maalla; antaa suuria satoja hyvin 
lannoitetulla ja muokatulla maalla; ei pidä kovasta auringonpaisteesta; 
kylvetään rivittäin lokakuussa taikka aikaisin toukokuussa; keväällä 
kylvetyt siemenet itävät 4— 5 viikossa; ensimäisenä vuonna kehittyvät 
ainoastaan juuriosat ja yksi lehtikiehkura, jonka rikkaruokot helposti 
tukahuttavat, ellei niitä tarmokkaasti 'hävitetä. Eräs tunnettu ruotsa
lainen lääkekasvien viljelijä, johtaja / .  Henriksson (Dals-Rostock, 
Ruotsi) selittää viljelystapansa seuraavasti: *) ,,Paraiten onnistuu vil
jelys, jos siemen kylvetään rivittäin lihavalla, kuohkealla maalla täy
tettyihin 3— 5 dm «yviin kylmälavoihin, joista taimet siirretään kesä
kuussa tarkoitusta varten lapiolla käännettyyn ja haravoituun maahan 
noin 3 dm päähän toisistaan, taimet istutetaan maahan noin 3 dm pää
hän toisistaan, ja kastellaan runsaasti, mieluimmin likavedellä, Tämä 
työ tehdään paraiten iltapäivällä. Jos sää on kuiva, on kasteltava 
joka toinen tai joka kolmas päivä istuttamista seuraavana aikana sekä 
sittemmin kesän kuluessa, niin usein kuin tarpeellista on, jonka ohella 
rikkaruohot hävitetään. Näin hoidettuna on villikaali antanut 125 
kg kuivia lehtiä aarilta, vastaten n. 617 kg vanhalta tynnyrinalalta, 
joka laskien 2,50 kruunun hinnan mukaan kilolta vastaa 31,25 ja 
1,542,50 kruunua. Toisinaan tulee sato tuntuvasti suurempi, jotapaitsi 
erikoisen kauniista tavarasta voidaan saada vieläpä 3 kruunua kilolta.’ ’

Korjuu toimitetaan kuivan sään vallitessa heinä- ja elokuussa. Joh
taja Henriksson esittää vastamainitussa kirjasessa seuraavaa menette
lyä: ,,Niinpiankuin varsi on 1— 2 dm pitkä, ovat alimmat lehdet kor
jattavat, jonka jälkeen muut lehdet korjataan sitä mukaa kuin ne ovat 
täysin kehittyneet, niin että kun kasvi kukkii, kaikki varsilehdet ovat 
poimitut. Kerättäessä tartutaan lehtiin, yhteen kerrallaan, läheltä 
kantaa ja irroitetaan ne nopeasti nykäisemällä alaspäin, sekä pannaan 
niitä kokoon painamatta, koreihin t. m. s. Jos tällöin varotaan vahin
goittamasta lehtikannoissa olevia varren aiheita, voidaan näistä korjata

*) 1. Henriksson: Bolmörten, dess odling och drog. Tukholma. P. Palm- 
qvistin kustantama. 1902. Hinta 25 äyriä.







Kuva ir.o 11.

S o r m u s t i n k u k k a .  

(Digitalis pnrjnirea L.).
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uusi lehtisato neljäätoista päivää myöhemmin.. JoiS kerääminen jätetään 
siksi, kunnes kasvi kukkii, kuten eräissä farmaseutisissa teoksissa suo
sitellaan, menettävät ensin kehittyneet, s. o. alimmat lehdet vihreän 
värinsä, huolellisimmastakin hoidosta huolimatta kellastuvat ne ja 
apteekkarit eivät niistä välitä. Ainakin kolmas osa sadosta menee sil
loin hukkaan.”

Mahdollisimman pian korjuun jälkeen asetetaan lehdet ohueeseen 
kerrokseen tarjottimelle, joka pidetään varjossa; myöskin voidaan ne 
ripustaa nyöriin. 1 Henriksson käyttää seuraavaa menettelyä: ,,Heti 
keräämisen jälkeen, joka toimitetaan ainoastaan kuivan sään vallitessa 
ja aamulla, vasta kun kaste on kokonaan hävinnyt, asetetaan lehdet 
kuivumaan, levitettyinä yksinkertaiseen kerrokseen ullakon lattialle 
taikka vielä mieluummin, jos siihen on tilaisuutta, hyllyille ja lattialle 
tulisijalla varustettuun huoneeseen, jolloin suurimmat lehdet asetetaan 
ylimmille hyllyille. Vuorokauden kuluttua lisätään lämpöä lämmittä
mällä vähitellen 10 astetta vuorokaudessa, kunnes se kohoo 45°, kor
keintaan 50° C. Tämä lämpö säilytetään, kunnes lehtivarret tuntuvat 
aivan kuivilta. Silloin tuuletetaan huone täydellisesti, jonka jälkeen 
lehdet varovaisesti kootaan, niin etteivät ne murene, ja säilytetään suu
rissa, sanomalehdillä sisältä verhotuissa laatikoissa, jotka tarkoin pei
tetään. Kuivatuksen aikana, jolloin lehtien paino vähenee 85/ioo* an~ 
netaan niiden olla ihan koskemattomina, jos kuivatushuone on lämmin, 
jotapaitsi sinne ei lasketa päivänvaloa.”

Siemenviljelys. Lehtiä korjattaessa jätetään osa hyvin kehittyneitä 
taimia koskematta siemensatoa varten; tähän tarkoitukseen ei ole käy
tettävä heikkoja tai vahingoittuneita taimia, sillä silloin saattaa kanta 
tai laatu huonontua. Siemenet kypsyvät heinäkuussa, jolloin hedel
mäin väri tulee harmahkdksi. Korjatut hedelmät kuivatetaan joitakin 
päiviä ilmassa, jonka jälkeen siemenet niistä karistetaan säkeissä ke
peillä. Siementen kauppahinta on n. 5 mk. kilolta. Niitä väärenne
tään usein sekottamalla niihin yksivuotisen villikaalin siemeniä.

Sormustinkukka (Digitalis purpurea L.).
(Kuva n:o 11.)

Tuntomerkit: 2-vuotisella juurella varustettu, 30— 150 sm korkea, 
pehmeäkarvainen, myrkyllinen, puutarhoissamme tavallinen koriste
kasvi; varsilehdet parittaisia, munuamaisen pitkulaisia, nykälaitaisia, 
teräväkärkisiä, alta pehmeäkarvaisia; kukat nuokkuvia pitkässä yksi
puolisessa tertussa varren latvassa; teriö on 5— 6 sm pitkä, viiston kello
mainen. avo, alapuolelta mykevä, ulkopuolelta kalju, punainen, sisältä 
varustettu ipurpuranpunaisilla täplillä; heteitä 4, joista 2 pitempiä

4
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kuin muut; sikiäimiä 1; siemenkotelo kaksiosainen, munanpyöreän 
keilamainen, sisältäen n. 1,500 väihän kulmikasta, tiheäpilkkuista, n. 
1 mm pitkää, ruskeata siementä, jotka ovat varustetut yhdellä pitkit- 
täisvaolla; kukkimisaika kesä— syyskuu.

Esiintyminen: A7iljellään siellä täällä puutarhoissa.
Viljelyksen tarkoitus: Lehtien (Folium digitalis) tuotanto.
Viljelys: Hyvin hedelmällisessä puutarhamaassa ei tätä kasvia kan

nata viljellä, sillä silloin saadaan lääkkeellisesti ala-arvoista tavaraa; 
myöskin on viljelyspaikkaa valittaessa huomattava, että tämä kasvi pa- 
raiten viihtyy suurempien varjostavien kasvien läheisyydessä; vapaalla 
maalla kuolee se useimmiten talven aikana. Menestyy hiekkamaalla. 
Siemenet kylvetään mieluimmin toukokuun alussa; n. 3 viikkoa myö
hemmin näkyy pieniä taimia, jotka ensi kesän kehittävät vain lehti- 
kiehkuroita laajalle juurelle; taimet harvennetaan, niin että rivien vä
liä on n. 0,15 m; toisena vuonna kasvaa varsi; varsinainen kukkimis
aika on kesä— heinäkuussa; elokuussa kypsyvät siemenet.

Korjuu toimitetaan, kun taimien kehitys toisen vuoden alussa on 
vilkkaimmillaan; lehdet poimitaan ja pannaan kuivumaan^ jolloin ne 
menettävät painostaan n. 75 %. Jos taimet ovat kyllin vahvat ja juu- 
rilehdet ovat kasvaneet sopivan suuriksi (20 X  10 sm), voidaan yhdestä 
taimesta saada 20— 30 grammaa kuivia lehtiä.

Siemenviljelys on hyvin yksinkertaista, sillä taimet kehittävät run
saasti kukkia ja hedelmiä. On viljelijöitä, jotka kylvävät siementä ti
heään metsään puiden, kivien y. m. s. väliin korjaten sieltä sekä lehtiä 
että siemeniä. Väitetään täten saatavan hyvää siementä, joka parem
massakin maassa antaa rohdoksellisia satoja. Siementen kauppahinta 
on n. 6 markkaa kilolta.

Valkosipuli (Allinm sativum L.)
(Kuva n:o 12.)

Tuntomerkit: Sipulikasvi, varustettu sivusipuleilla, monivuotinen; 
varsi lehtirikas; lehdet leveät, litteitä pyöreillä laidoilla; mykerömäi- 
nen sarja varustettu sipulisilmukoilla; kukat keltaisenvalkoisia, tavalli
sesti yksilehtisellä suojuslehdellä varustettuja; terälehtiä 6 vähän yh- 
teenkasvanutta; heteitä 6; kukkimisaika heinä-—elokuu.

Esiintyminen: Viljelty keittiökasvi.
Viljelyksen tarkoitus: Sipulien (Bulbus allii) tuotanto.
Viljelys: Lisääntyminen tapahtuu sivusipulien avulla, maan täy

tyy olla hedelmällisen, kevyen ja lämpimän; sivusipulit istutetaan ai
kaisin keväällä 3— 4 sm syvälle ja 15 sm päähän toisistaan; vuotuisesti 
uudestaan istuttamalla saadaan paras sato.







Kuva n:o 13. Mal i .

(Artemisia absinthium L ).





Korjuu: Kun varsi ja lehdet rupeevat kellastumaan, kaivetaan kas
vit maasta ja varret niissä olevine sipuleineen sidotaan nipuiksi, jotka 
ripustetaan kuivalle ullakolle kuivamaan.

Kumina (Carum carvi L.).
(Kuva n:o 12.)

Tuntomerkit: Juuri kaksivuotinen; varsi haarainen, kalju, 0,30— 0,eo 
m. korkea; lehdet kaksinkertaisen parijakoiset, hienojakoisilla lehdy- 
köillä; kukat kukinnoissa varren ja oksain latvoissa; kukat pieniä, val
koisia tai punertavia; terälehtiä 5, heteitä 5, emiä 6; hedelmä ryyti - 
hajuinen ja -makuinen, muodostunut kahdesta, kypsyessä toisistaan ir
taantuvasta, taivutetusta, yksisiemenisestä osasta; osahedelmäin sau
maan päin olevat sivut litteitä sekä siellä varustetut matalalla, tasai
sella ja vaaleanharmaalla harjanteella sekä selkäpuoleltaan 5 samallai- 
sella harjanteella; kukkimisaika kesä— elokuu.

Esiintyminen: yleinen Suomessa kuivilla niityillä, mäenrinteillä, 
ojanpientareilla j. n. e.

Viljelyksen tarkoitus: Kumina (Fructus carvi) tuotanto.
Viljelys: Tavallinen hedelmällinen, multava, kevyt savipelto sovel

tuu kuminan viljelykseen; perunat ja juurikasvit ovat sopivia esikas
veja; juurikasvien korjuun jälkeen kamarakynnetään maa ja kuminan 
siemenet kylvetään lokakuussa riveihin, joiden väliä on 0,4<)— 0,50 m. 
Taimet tulevat näkyviin toukokuussa ja harvennetaan kesäkuussa, niin 
että taimien väliä tulee 0 ,20— 0,30 m.; usein kertautuva haraaminen 
välttämätön; keväällä kylvetty intä itäVäit siemenet noin puolentoista vii
kon kuluessa 1), korjuu toimitetaan heinäkuun alussa, jolloin useim
mat hedelmät kypsyvät; varret leikataan ja sidotaan nippuihin, jotka 
ensin kuivatetaan ulkona ja sittemmin katosalla, jonka jälkeen sie
menet helposti puidaan. Hehtaarilta voidaan saada n. 800 kg. sie
meniä.

Mali (Artemisia absinthium).
(Kuva n:o IB.)

Tuntomerkit: Ryyti maisen hajuinen ja katkeran makuinen kasvi; 
monivuotinen juuri; varsi pysty, lyhyen harmaan nukan peittämä, 
0,4— 1,0 m. korkea; juuri lehdet 2— 3 kertaisesti parijakoisia, varsi- 
lehdet vähemmän jakoisia; lehtiliuskat molemmin puolin kiiltäviä, har-
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l) Myöskin voidaan ensin kasvattaa kuminataimet puutarhapenkissä sekä 
sitten siirtää ne heinäkuussa tai vieläpä myöhemminkin pellolle.
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maanukkaisia; kukinnot pieniä, alastaipuneita, puolipyöreitä, yksipuo
lisia mykeröitä tertussa; kehto maljanmuotoinen, limi suomuinen; kukat 
keltaisia, putkimaisia; hedelmät litteän kolmikulmaisia, ilman hai
venia; kukkimis*aika elokuussa.

Esiintyminen: Siellä täällä Etelä-Suomessa pihamailla ja tienvie
rillä kuivalla maalla.

Viljelyksen tarkoitus: Kukintoja kantavien sivuhaarain (Herba 
absinthii) tuotanto.

Viljelys: Viljellään paraiten kuivilla aurinkoisilla paikoilla, joissa 
maa ei ole erikoisen hedelmällinen. Lisääntyminen tapahtuu joko kyl
vämällä taikka vanhempia kasveja jakamalla. Siemenet kylvetään 
lokakuun lopussa ja jätetään multaamatta. Ne itävät aikaisin seuraa- 
vana keväänä. Taimet siirretään lopulliseen kasvupaikkaansa heinä
kuussa ja istutetaan 0,5 metrin päähän toisistaan. Vanhempien tai
mien jakaminen ja jakotaimien istuttaminen tehdään toukokuussa.

Korjuu: Heti kun kukinnot ovat kehittyneet, kerätään varsien kär
jet, jonka jälkeen kukintoja kantavat haarat erotetaan, varresta ja kui
vatetaan; kuivatuksen aikana vähenee niiden paino n. 75 %.

Siemenviljelys: Hedelmät, jotka kypsyvät syyskuussa, kerätään 
leikkaamalla varret varovaisesti poikki ja levitetään kuivumaan tarjot
timelle tai paperille, jonka jälkeen siemenet niistä karistetaan. Siemen
ten hinta on n. 20 markkaa kilolta.

Hulluruoho (Datura stramoninm L.).
(Kuva nro 14.)

Tuntomerkit: Yksivuotisella, haaraisella juurella varustettu, pahan
hajuinen myrkyllinen kasvi, varsi 0,15— l,oo m. korkea, pystyhaai;ai- 
nen; lehdet pitkävartisia; leveän munuanpyöreitä, mutkahampaisia, 
kaljuja; kukat suuria, valkoisia, lyhytvartisia, lehtikannoissa sijaitse
via; teriö suppilomainen, suurella poimuisella suojuslehdellä; heteitä 5; 
emiä 1. Siemenkotelo ylhäältä 2-osainen, alhaalta 4-osainen, pysty, 
karkeahampainen, sisältäen n. 300 litteätä, munuamaismuotoista, n. 4 
mm. pitkää, mustanruskeata ja verkkasuonista siementä; kukkimisaika 
heinä— syyskuu.

Esiintyminen: hyvin harvoin metsittyneenä maan eteläosissa.
Viljelyksen tarkoitus: lehtien (Folium stramonii) tuotanto.
Viljelys: Siemenet kylvetään kylmälavaan huhtikuussa, ne voidaan 

myöskin kylvää vapaalle maalle, joka on kuohkea, lämmin ja hyvin 
muokattu; taimet näkyvissä 7— 8 viikon kuluttua; kylmälavassa kasva
tetut taimet siirretään kesäkuussa vapaalle maulle 0,60 metrin päähän



Kuva n:o 14. H u l l u r u o h o .  (Datura stramonium L ).





Kuva n:o 15. Kamel i sauni o .  

(Matricaria chamomilla L ).





toisistaan; kastellaan runsaasti kesällä. Vaatii hedelmällistä, ei kovin 
kuivaa maata, ja menestyy tavallisesti paraiten märkinä kesinä.

Korjuu: Lehdet kerätään kasvin kukkiessa ja kuivatetaan huolelli
sesti; niiden paino vähenee n. 80 %. Piikilliset hedelmät korjataan lo
kakuussa, jolloin ne alkavat avautua ja siemenet ovat tulleet ruskeiksi, 
kuivatetaan ilmavalla ullakolla, jonka jälkeen ne säkkeihin pantuina 
puidaan kepeillä. Siemenet irtaantuvat sen jälkeen seuloilla ravistele
malla. Siementen hinta on noin 1,50 markkaa kilolta.

Kamelisaunio (Matricaria chamomilla L.).
(Kuva n:o 15.)

Tuntomerkit1): Koko kasvilla on imelä haju; juuri yksivuotinen; 
varsi kalju, haarainen, 15— 30 sm korkea; lehdet 2-kertaan pariosaisia, 
pitkillä rihmamaisilla liuskoilla; kehdon kalvopalteet limittäisia, vaa
leita, eri pituisia; mykeröt pitkävartisia, valkoisilla, kielimäisillä, pian 
Huokuvilla laitakukkaisilla sekä putkimaisilla, keltaisilla kehräkukilla; 
kehto korkea, ontto, lopulta keilanmiiotoinen; kehräkukat kaksineuvoi
sia, laitakukat varustettuja ainoastaan emillä; hedelmät varustettuja 
5 harjanteella, ilman kuoppia tai haivenia, kukkimisaika kesä— syys
kuu.

Esiintyminen: villinä Etelä-Suomessa viljellyillä mailla, tienvie
rillä ja muilla kuivilla paikoilla.

Viljelyksen tarkoitus: nuorten mykeröiden (Flos chamomillae) 
saanti.

Viljelys: Maan tulee olla jotenkin kuivan; kylvö tehdään mieluim
min keväällä, niin pian kuin maa on kylvökunnossa, mutta se voidaan 
tehdä myöskin myöhään syksyllä (loka— marraskuussa); kylvön jäl
keen keväällä jyrätään maa kevyellä jyrällä; taimet kehittyvät ke
väällä noin 10 päivää kylvön jälkeen; kahden kuukauden kuluttua muo
dostuvat ensimäiset kukinnot ja uusia kehittyy kesän kuluessa.

Korjuu: Koska kukinnot eivät muodostu yhfaikaa, on korjuu teh
tävä useampaan kertaan kesän aikana. Kehittyneet, mutta vielä nuo
ret (korkeintaan 2 vuorokautta vanhat) kukinnot ovat kehittymättö
miä vahingoittamatta leikattavat; pieni pala vartta saa seurata mu
kana. Heti leikkaamisen jälkeen ovat kukinnot levitettävät paperille

*) Tätä kasvia ei ole sekotettava melkein hajuttomaan Tuoksuttomaan sau- 
nioon (Matricaria inodora L.), joka monessa suhteessa muistuttaa sitä. Tuok- 
suttomalla sauniolla on suuremmat mykeröt; kehtosuomujen reunat ovat enem
män tai vähemmän tummia; kukkaperä lyhyt ja sisältä tiheä; hedelmät ovat 
tuoksumattomalla sauniolla varustetut ainoastaan 3 harjanteella.
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tai tarjottimille ohuisiin kerroksiin ja saavat kuivua kuivalla, siimei- 
sellä paikalla; niitä on hekotettava verrattain usein. Jos kukinnot kui
vattaessa murenevat, osottaa tämä, että ne on korjattu liian vanhoina, 
ja ovat ne silloin apteekkitavaraksi kelvottomia. Kuivuessa vähenee 
paino 80 %. Sato aarilta noin 8 kg. kuivaa tavaraa.

Siemenviljelys: Kuta vanhemmiksi kukinnot tulevat, sitä enemmän 
kolioo kehto ja tulee keilanmuotoiseksi. Hedelmät ovat valmiit kor
jattaviksi, kun kehräkukat ovat tulleet likaisen ruskeiksi. Korjuu on 
ehdottomasti tehtävä kuivan sään vallitessa. Koko taimi leikataan sil
loin varovaisesti ja ripustetaan nyöristä 'kuivumaan ullakolle. 5— 6 
päivän kuluttua voidaan siemenet karistaa ja sen jälkeen seuloa puh
taiksi. Säilytys tapahtuu paraiten avonaisissa laatikoissa vetoisella 
paikalla. Siementen kauppahinta on noin 15 markkaa kilolta.

Ajuruoho (Thymas).
(Kuva n:o 16.)

Tätä kasvisukua on Suomessa kaksi lajia, nim. kangasajuruoho 
(Thymus serpyllum L.) ja tarha-ajuruoho (Thymus vulgaris L.). 
Näistä kahdesta lajista on ainoastaan Thymus vulgaris Suomessa lää
kekasvi, jonlkatakia kerättäessä näitä lajeja ei saa sekoittaa ja m yy
täessä on aina annettava tarkka tieto lajista. Thymus serpyllum on 
lääkekasvi esim. Saksassa ja voidaan sitä siis kerätä esim. vientiä 
varten.

Edellinen on monivuotinen, varpumainen, hyvähajuinen kasvi aina- 
vihertävillä, talvehtivilla lehdillä; varret ovat suikertavia ja karva- 
peittoisia; lehdet lyhytruotisia tasasoukkia tai pitkulaisia, reunat vähän 
taaskäänteisiä, kukat punaisia ja sijaitsevat mykerömäisesti ryhmitty
neissä vailekiielhkuroistsa värisien kohomevilla, haaroilla; kukkimisaika 
heinä— syyskuu.

Jälkimäisellä on puutunut, pensasmainen runko, 0,io— 0,30 m. kor
kea, jonka varret ovat melkein pystyjä; lehtien reunat vahvasti taas- 
käänteissä, alta huopakarvaisia; kukat vaalean punaisia tai vaalean si
nertäviä. Kukkimisaika kesä— elokuu.

Esiintyminen: kangasajuruoho kasvaa villinä avoimilla, aurinkoi
silla hiekkamailla koko Suomessa; tarha-ajuruohoa viljellään keittiö- 
tarhoissa.

Viljelyksen tarkoitus: Kukkivain oksien (Herba thymi) saanti.
Viljelys: Maan tulee mieluimmin olla kuivan, imutta hedelmälli

sen ja hiekkaisen; siemenet rivikylvetään aikaisin keväällä, 0,20 m. 
rivietäisyydellä, sekä itävät puolessatoista viikossa; seuraa vana ke-











31

väänfä siirretään taimet, jolloin niiden väliä jätetään 0,20 m.; tämän 
jälkeen kasvavat ne tavallisesti niin voimakkaasti, että korjuu voi ta
pahtua samana kesänä. Lisääminen voi myöskin tapahtua vanhempia 
taimia jakamalla.

Korjuu toimitetaan siten, että kukkivat varret leikataan kuivan 
sään vallitessa päävartta vahingoittamatta, jon(ka jälkeen ne kuivate
taan varjoisassa, mutta vetoisassa paikassa.

Siemenviljelys: taimet voivat siirtokesänä antaa myöskin kypsää 
siementä; kypsymisaikana leikataan varret varovaisesti ja saavat sen- 
jälkeen kuivua kuivalla ullakolla; siemenet puidaan sittemmin hel
posti. Niiden hinta on noin 6 markkaa kilolta.

Virmajuuri (Valeriana officinalis L.).
(Kuva n:o 17.)

Tuntomerkit: Monivuotinen, lyhyt, ikäänkuin poikkileikattu juu
rakko, jossa on runsaasti vihreänkeltaisia juuria; ruoho useasti punai
sen ruskealla, 0,3— l,o m. korkealla uurteisella varrella; lehdet vastak
kaisia, pariosaisia, 5— 9-parisia, lehdykät suikeita; kukinto harittava, 
melkein tasakorkea liuiskilo varren latvassa; kukat pieniä, vaaleita, 
punertavia, vahvasti tuoksua via; verhiö muodostaa rengasmaisen suo
juksen; teriö punertava, suppilomainen, 5-lehtinen, tyvessä kannus- 
mailien lisäke; heteitä 3, emiä 1; hedelmiä yksiosainen pähkinä, hai- 
venmaisesti jakaantuneen pohjuksen verhooma; siemenet pitkulaisen 
munamuotoiset, 3,o X  5,5 mm, vihertäviä tai ruskeita, karvaisia, lit
teitä; kukkimisaika kesä:— heinäkuu.

Esiintyminen: Yleinen kosteilla paikoilla, rannoilla j. n. e.
Viljelyksen tarkoitus: Virmajuuren (Badix valerianae) saanti.
Viljelys: Kuohkea, ei kovin kuiva maa on sopivin; siemenet kyl

vetään keväällä riveihin, joiden etäisyys on 15— 20 sm; taimet har
vennetaan, niin että niiden väliä rivissä on .10— 15 sm; myöskin ta
pahtuu lisääminen juuria jakamalla.

Korjuu: 3 vuotta kylvön jälkeen korjataan juuret joko keväällä 
tai syksyllä; ne nostetaan lapiolla, 'puhdistetaan (ei pestä!) ja saavat 
kuivua, juuririhmoja poistamatta; säilytetään kuivalla paikalla; kui
vuessa vähenee paino 75 %. Kuivattamispaikka on suojeltava kissoilta, 
niin kauvan kuin juuret ovat kuivumassa.

Siemenviljelys: Siemenet kypsyvät epätasaisesti, jon‘katakia on
parasta ennen kypsymistä leikata varret; sen jälkeen levitetään sato 
jälkikypsymään ilmavalle ullakolle. Siementen hinta ulkomailla noin 
50 markkaa kilolta.
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Esitettyjen lääkekasvien suomalaisten ja ruotsalaisten 
nimien luettelo:

Alantrot—hir verijuuri.
Alteört—rohtosaipettihaapa. 
Anisruoho —anisört.
Anisört—anisruoho.
Arnika—hästfibla.
Aropaatsama—brakved.
Backtimjan—kangasajuruoho. 
Belladonna—belladonna. 
Blodrotsört—rätvänä.
Bolmört—villikaali.
Brakved— aropaatsama.
En — kataja.
Fenkoli—fänkäl.
Fingerhatt—sormustinkukka. 
Oräbo— maruna.
Hirven juuri alantrot.
Hulluruoho—spikklubba.
Hvitlök— valkosipuli.
Hästfibla—arnika.
Iisoppi — iso/?.
Isop—iisoppi.
Kalmoj uuri—kalmnsrot.
Kalmusrot— kalm o j uuri. 
Kamelisaunio— kamomill. 
Kamomill— kamelisaunio. 
Kangasajuruoho—backtimjan. 
Kardbenedikt—kniikus.
Kataja—en.
Kniikus—kardbenedikt. 
Krusmynta—viY]e\ty piparminttu. 
Kumina—kumminört. 
Kumminört—kumina.

Körfvel—saksankirveli.
Lavendel—1 aven teli.
Laventeli— lavendel.
Mali—malört.
Malört—mali.
Maruna—gräbo.
Maskros— voikukka.
Piparminttu—pepparmynt.
Raate —vattenklöfver. 
Rohtosamettihaapa—alteört. 
Rätvänä—blodrotsört.
Rölleka — sian kärsäm ö . 

i Salvia— salvia.
Saksankirveli—körfvel.
Siankärsämö—rölleka. 
Sormustinkukka—fingerhatt. 
Spikklubba—hulluruoho.
Stockros—rohtosamettihaapa. 
Stormhatt—ukonhattu.
Sötblonister—kamelisaunio. 
Tarha-ajuruoho—trädgärdstimjan. 
Timjan, back— kangasajuruoho. 
Timjan, tradgärds— tarha-ajuruoho, 
Trädgärdstimjan—tarha-aj uruoh o. 
Ukonhattu^— stormhatt.
Valkosipuli—hvitlök.
Vattenklöfver—raate.
Vendelört—virmajuuri.
Vilj elty piparm inttu—krusmynta. 
Villikaali—bolmört.
V irm aj uuri—vendelört,
V oikukka—maskros.






