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Alkulause.

Suomen Lääkekasvien viljelys- ja keräämisosuuskunnan pyynnöstä 
on allekirjoittanut yhdistellyt nyt julkaistavat ohjeet helpottaaksen 
osuuskunnan rohdoksien ostajien ja muiden asianharrastajain toimintaa 
tietojen levittämiseksi laajempiin piireihin eräiden maassamme villinä 
kasvavien ja viljeltyjen lääkekasvien tarkoituksenmukaisesta ja yksin
kertaisesta käsittämisestä. Tässä esitettävät, kasvien keräämistä, kui
vattamista ja säilyttämistä koskevat ohjeet eivät pyri olemaan täydel
linen käsikirja kysymyksessä olevassa suhteessa, ja varsinkin koskee 
tämä mahdollisimman lyhyesti esitettyjä tietoja lääkekasvien viljelyk
sestä —  ala, jolla meillä vielä puuttuu riittävää kokemusta. Koska 
kuitenkin osuuskunta, julkaisemalla professori G. Grotenfeltin laatimat 
ohjeet lääkekasvien viljelemiseen Suomessa, viimeksi mainitussa suh
teessa on poistanut kauvan tunnetun puutteen, ja koska osuuskunta 
muiden kirjasten kautta ja ennen kaikkea vastedes lähettämällä roh- 
dosnäytteitä, tulee edistämään lääkekasvien käyttämistä maassamme, 
voitanee näiden ohjeiden katsoa täyttävän nyt erikoisesti tuntuvan tar
peen. —  Toisinaan voinevat ehkä muut kuin tässä mainitut keinot olla 
soveliaampia maan eri osissa vallitsevien, kasvillisuuteen, saantimah
dollisuuksiin, menekkiin j. n. e. nähden erilaisten olojen takia. Sel
laisissa tapauksissa on tässä suhteessa, samaten kuin kaikilla muillakin 
toiminta-aloilla, annettava harkinnan ja arvostelun korvata sen, mitä 
näissä ohjeissa ei ole lähemmin selitetty.

Eri kasvien selityksissä on mainittu niiden yleiset tuntomerkit mah
dollisimman lyhyesti ja on siinä suhteessa sitäpaitsi käytetty lyhen
nettyä kirjoitustapaa liiallisen laajuuden välttämiseksi sekä, mikäli 
mahdollista, suuremman yleiskatsauksellisuuden saavuttamiseksi kasvi
aineiston tuntemiseksi. Samassa tarkoituksessa on myöskin laadittu 
luettelo rohdoksista sekä niiden keräämisajoista, jonka ohella useim
mista kasveista on esitetty kuvat.

Ohjeet on laadittu osittain allekirjoittaneen näistä seikoista ulko
mailla saaman käsityksen, osittain oman kokemuksen perusteella. Tä
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män lisäksi on apuna käytetty m. m. seuraavaa tämän alan kirjalli
suutta :

Gösta Grotenfelt: Ohjeita Lääkekasvien viljelemiseen Suomessa. 
Helsinki, Maanviljelystaloudellisen koelaitoksen Maamieskirjasia 
N:o 4, julkaistu Suomen lääkekasvienviljelys- ja keräämisosuuskunnan 
avustuksella; 1915.

J. Henriksson: Handledning vid insamling och förvaring af Sveri
ges medicinalväxter. Stockholm, P. Palmqvists aktiebolag; 1890.

J. Henriksson: Handbok i odling oeh fröinsamling af Sveriges 
medicinalväxter. Stockholm, P. Palmqvists aktiebolag; 1890.

J . Henriksson: Om användningen af Sveriges medicinalväxter.
Stockholm, P. Palmqvists aktiebolag; 1906.

Karl Th. Hällström: Neuvoja lääkekasvien kokoojille. Helsinki, 
Kansanvalistusseuran toimituksia, 194; 1898.

Fr. Virokannas: Tärkeimmät kotimaiset lääkekasvimme. Hämeen
linna, Arvi A. Karisto; 1913.

Pharmakopea Fennica, viides painos. Helsinki; 1914.
M. Willkomm: Bildatlas öfver växtriket med text bearbetad af 

R. Hult. Helsingfors, Söderström & C:o; 1893.
F. G. Hayne: Getreue Darstellung und Beschreibung der in der 

Arzneikunde gebrauchlichen Gewächse. Berlin.
C. von Scheele: Apoteksväxter. Stockholm, P. A. Nordstedt & 

Söner; 1906.
L. Helweg y. m.: Nordisk illustreret Havebrugslexikon. Köben- 

havn, G. E. C. Gads förlag; 1912.
Otto Alcenius: Finlands kärlväxter III uppl. Helsingfors, Sö

derström & C:o; 1895.

Selitettävien rohdoskasvien valinnan on määrännyt Suomen lääke
kasvien viljelys- ja keräämisosuuskunnan hallitus, jonka suosiollisen 
ja arvokkaan avun kiitollisuudella tunnustan.

Helsingissä, kesäkuun 10 p:nä 1915.
Emil Edv. Eneberg.



I. Yleisiä sääntöjä lääkekasvien talteenottamiseen.

1. Kerätkää ja kuivattakaa lääkekasveja ja kasviosia ainoastaan 
kauniin ja kuivan sään vallitessa.

2. Kerätkää ja kuivattakaa ainoastaan ihan terveitä, täysin kehit
tyneitä ja kuivia (ei kosteita) kasveja ja kasviosia.

3. Puhdistakaa huolellisesti kasvit ja kasviosat heti keräämisen jäl
keen ja ennen kuivattamista. Älkää milloinkaan käyttäkö vettä niiden 
puhdistamiseen.

4. Kerätkää kasvit puhtaisiin astioihin, mieluimmin koreihin, ei 
säkkeihin eikä pusseihin.

5. Kuivattakaa kasvit ja kasviosat mahdollisimman pian keräämi
sen jälkeen.

6. Älkää milloinkaan kerätkö, älkääkä kuivattako myrkyllisiä 
lääkekasveja ja kasviosia yhdessä myrkyttömien kanssa.

7. Lajitelkaa kasvit ja kasviosat niin, että ainoastaan samallaisia 
tulee yhteen.

8. Myykää keräämänne ja kuivattamanne kasvit ja kasviosat mah
dollisimman pian.

9. Käyttäkää myytäviksi aijottujen rohdoksien kuljetukseen puh
taita, tiiviitä astioita, tarkoituksenmukaisen rakenteisia koreja, laati
koita tai tynnyreitä.

II. Ohjeita lääkekasvien ja kasviosien keräämiseen, 
kuivattamiseen ja säilyttämiseen.

Rohdoksiksi käytetään joko kokonaisia tai yhtenäisiä ja yksityisiä 
kasviosia, kuten yrttejä, lehtiä, kukkia, hedelmiä, siemeniä, juurakoita, 
juuria ja kuorta. Näiden keräämisessä ja kuivattamisessa sekä korja
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tun ja myyntivalmiin kasvisrohdoksen säilyttämisessä on välttämä
töntä käyttää eri menettelytapoja, jotta saataisiin kelvollisia tuot
teita. Seuraavia ohjeita on sentakia noudatettava, ellei jälempänä eri 
lääkekasvien selityksissä eri kasvien tai kasviosien keräämiseen, kui
vattamiseen ja säilyttämiseen nähden ole toisin neuvottu.

1. Kasveja ja lehtiä
a) k e r ä t ä ä n ,  kun ne ovat täysin kehittyneitä, vähän ennen 

kukkimista tai heti kun kukkiminen on alkanut. —  Kun kerätään koko 
kasveja tai yhtenäisiä kasviosia, otetaan varret niin hyvin lehtiä kuin 
nuppuja tai kukkia kantavine haaroineen. Kasvit leikataan poikki 
terävällä veitsellä tai saksilla. Älkää milloinkaan nyhtäkö kasvia 
juurineen, silloin kuin juurta ei tarvita.

b) k u i v a t e t a a n  ilmavassa ja varjoisassa paikassa mahdolli
simman pian keräämisen jälkeen, levittämällä ne ohuisiin kerroksiin 
puhtaalle paperille tai kankaalle, ja sekottamalla sekä varovaisesti 
kääntelemällä niitä aika ajottain, tai ripustamalla pienempiin nippuihin 
sidottuina. Meheviä ja paksuja kasveja ja lehtiä on kuivatettava vähi
tellen. lisättävässä, kuivassa lämmössä, joko uunin luona, tarkoitukseen 
sopivilla arinoilla tai seuloissa, taikka myös n. s. kuivauslaitoksissa. 
Tällä tapaa kuivatettaessa on parempi käyttää alhaisempaa kuin kor
keata lämpöä; lämpö ei saa nousta yli 45— 50 asteen Celsiusta.

c) s ä i l y t e t ä ä n  puhtaissa, suljetuissa astioissa, jotka suojel
laan auringolta ja kosteudelta.

2. Kukkia ja terälehtiä
a) k e r ä t ä ä n ,  niin pian kuin ne ovat täysin kehittyneitä —  ei 

kuitenkaan loppuun kukkineita.
b) k u i v a t e t a a n  nopeasti ja kuivassa ilmassa.
c) s ä i l y t e t ä ä n  hyvin suljetuissa astioissa.

3. Hedelmiä ja siemeniä
a) k e r ä t ä ä n  niiden ollessa kypsiä —  ei kuitenkaan ylikypsiä.
b) k u i v a t e t a a n  joko ilmassa, kuivalla ja ilmavalla paikalla, 

taikka, jos ne ovat mehukkaita, vähitellen lämpöä lisäämällä n. s. 
kuivauslaitoksessa.

c) s ä i l y t e t ä ä n  eri hedelmä- ja siemeniäjeille sopivissa as
tioissa.

4. Juurakolta ja juuria
a) k e r ä t ä ä n  joko keväällä ennen lehtisilmujen kehittymistä 

taikka syksyllä, sen jälkeen kuin lehdet ovat kuihtuneet.
b) k u i v a t e t a a n ,  sen jälkeen kuin ne on huolellisesti puhdis

tettu ja niistä on poistettu juuririhmaset, joko ilmavalla ullakolla
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taikka asumattomassa huoneessa tavallisessa lämmössä (10— 20° C.) 
taikka keinolämpöä käyttämällä. Paksut ja mehukkaat juurakot ja 
juuret leikataan palasiksi ja pujotetaan lankaan kuivumaan,

c) s ä i l y t e t ä ä n  kannellisissa, kuivissa puulaatikoissa.

5. Kuorta
a) k e r ä t ä ä n  keväällä ennen lehtien puhkemista.
b) k u i v a t e t a a n  ulkona tai sisällä tavallisessa huonelämmössä.
c) s ä i l y t e t ä ä n  samaten kuin kasveja ja lehtiä.

III. Kotimaisia lääkekasveja.

Suomen Lääkekasvienviljelys- ja keräämisosuuskunnan toimesta on 
kerätty tietoja erinäisten kotimaisten kasvisrohdoksien käytöstä maam
me apteekeissä. Näiden tietojen perusteella on päästy selville, millä 
lääkekasveilla, niistä saatuihin rohdoksiin nähden on suurempi vuo
tuinen käyttöarvo, ja on tämän nojalla katsottu ensi sijassa olevan suo
siteltava seuraavia meillä villeinä kasvavia ja viljeltyjä kasveja ylei
semmin kerättäväksi.

Siankärsämö
Achillea millefolium L.

(Kuva n:o 1)

•on monivuotinen mykerökukkainen kasvi, jolla on 20— 50 sm korkea, Yleisiä tunto- 
hienokarvainen, ylhäältä haarainen varsi, lehdet toiskertaan pari jakoi- merkkejä- 
siä, hienoliuskaisia ja karvaisia. Sen pienet valkoiset tai punertavat 
kukat, joiden kehto on munanmuotoinen, ovat huiskilomaisessa kukin
nossa. Kukkimisaika on heinä— syyskuussa. Siemenet ovat litteitä, 
pitkulaisia, leveillä vähäsen taaksepäin kääntyneillä reunoilla, vaalean 
harmaan hienojuovaisia, noin 2 mm pitkiä ja 1 mm leveitä.

Siankärsämö kasvaa yleisesti koko maassa kuivilla niityillä ja pel- Kasvupaikka, 
loilla, useimmiten ojanpientareilla.

Lääketarkoituksiin käytetään kukkia: Flos millefolii, joilla on Käyttö, kerää- 
maustemainen haju ja vähän katkera maku. Kukat kerätään, niin mmen y* m- 
pian kuin ne ovat puhjenneet, niistä poistetaan karkeammat varret ja 
lehdet sekä kuivatetaan ne ulkoilmassa.

Siankärsämöä voidaan viljellä kylvämällä siementä, mieluimmin viljelys,

syksyllä, savensekaiselle multamaalle. Koska kuitenkin siankärsämö 
villinä on hyvin levinnyt ja sitä tavataan riittävästi täyttämään tarvit-
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Yleisiä tunto
merkkejä.

Kasvupaikka.

Käyttö, kerää
minen y. m.

Viljelys.

Yleisiä tunto
merkkejä.

tavan määrän sitä kasvisrohdosta, mikä siankärsämöstä saadaan, tarvin
nee sen viljelys tuskin tulla kysymykseen ja on sitä tuskin suositel- 
tavakaan.

Kalmojuuri
Acorus calamus L.

(Kuva n:o 2)

on monivuotinen vesikasvi, jonka varsi on litistynyt, kolmikulmainen 
ja noin 1 metrin korkuinen. Pienet keltaisenvihreät kukat ovat yh- 
teenliittyneitä tapinmuotoiseksi, 10 sentimetriä pitkäksi, keltaiseksi, 
paksulapakkoiseksi tähkäksi, joka on varren laidassa ja pitkän lehti- 
mäisen, pystyn suojuksen ympäröimä. Kukkimisaika on heinä— elo
kuussa. Hedelmä on 3-siemeninen, meillä kypsymätön marja.

Kalmojuurta, joka alkuaan on viljelty kasvi, tavataan villinä jokien 
ja järvien rannoilla, lammikoissa ja muissa seisovavetisissä paikoissa 
eräissä seuduissa Länsi-Suomessa (kuten esim. Turussa, Raisiossa, 
Marttilassa, Korpoossa), Uudellamaalla (Pohjan pitäjässä, Vihdissä* 
Fagervikissä) sekä Etelä-Hämeessä (Somerolla).

Lääketarkoituksiin käytetään paksua, suikertelevaa tärkkelysri- 
kasta juurakkoa: Rhizomn calami. Niitä kerätään keväällä, ennen
kuin lehdet ovat kehittyneet, tai syksyllä, kun lehdet ovat kuihtuneet, 
puhdistetaan mullasta ja niistä poistetaan juuret ja varren jätteet. Tä
ten saatu juurakko, jota ei saa kuoria, leikataan n. 10 sm pitkiksi 
kappaleiksi, jotka halkaistaan ja kuivatetaan sen jälkeen huolellisesti 
ja vähitellen kohonevassa lämmössä. Juurakot menettävät tällöin pai
nostaan n. 80 %.

Kalmojuuri on viljelemisen arvoinen ja sitä voidaankin viljellä 
jakamalla vanhempia, juurakolla ja juurilla varustettuja taimia sekä 
istuttamalla ne sellaisten mutapohjäisten jokien, järvien ja lammikoi- 
den y. m. s. rannoille, joista vesi ei kesällä kuivu.

Valkosipuli
Allium sativum L.

(Kuva n:o 3)

on yleisesti viljelty, monivuotinen sipulikasvi, jolla on pääsipuli ja 
sivusipulia, pyöreä, lehtirikas varsi, kapeat, tasasoukat, 1— 2 sm le
veät, litteät lehdet pyöreillä tupilla, harva mykerömäinen sarja varus
tettu sipulisilmukoilla, kukat keltaisen valkoiset ja tavallisesti va-



Kuva n:o 1. S iankärsämö. 
Achillea millefolium L.

Kuva n:o 2. K alm ojuu ri .  
Acorus calamus L.

Kuva n:o 3. V a lkosipu li .  
Allium sativmn L.

Kuva n:o 4. VäinönputkL  
Angelica archangelica L.
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rustetut pitkähköllä lehtimäisellä suojuslehdellä. Kukkimisaika hei
nä— elokuu.

Valkosipulia tavataan viljeltynä melkein kaikkialla, varsinkin maan Kasvupaikka, 

etelä-osissa.
Lääke tarkoituksiin käytetään sipulia: Bulbus allii, joka sekä suuri Käyttö, kerää- 

osa siihen kiintyneitä varsia nostetaan maasta, niin pian kuin nämä minen y* m* 
alkavat kellastua, kerätään ja sidotaan nipuiksi, jotka ripustetaan 
kuivumaan mieluimmin ilmavalle ullakolle. Kuivatetut sipulit on säi
lytettävä hyvin suljetuissa astioissa.

Valkosipulin viljelemiseen nähden viitataan prof. Grotenfeltin kir- Viljelys, 

jaseen „Ohjeita lääkekasvien viljelemiseen” (siv. 26).

Väinönputki
a) Angelica Archangelica L  ja b) Angelica littoralis L.

(Kuva n: o 4)

on korkea sarjakukkainen kasvi, jonka varsi on paksu, ontto, nivelikäs Yleisiä tunto

ja kalju. Ensiksi mainittu laji a) tulee 1 metrin korkuiseksi. Sillä on merkkê a- 
vihreät varret ja melkein pyöreät, ylempää litteät lehtiruodit, 2— 3 
kertaisesti parilehtiset juurilehdet sekä melkein kerratusti sahalaitaiset 
lehdykät. Suurten kukkasarjain, joista ulommat ovat korkeammat kuin 
keskimäiset, kukat ovat keltaisen vihreitä, kukkien heinä— elokuussa.
Hedelmät, jotka ovat n. s. lohkohedelmiä, ovat pitkulaisia, litistyneitä, 
harjanteisia. Siemenet irtaantuvat helposti hedelmäkuoresta.

Tätä harvinaista lajia tavataan ainoastaan Lapissa ja Pohjanmaan Kasvupaikka, 

pohjoisimmissa osissa.
Jälkimäinen laji b) kasvaa 2—-3 metriä korkeaksi, sillä on puner

tavat, kapeammat varret kuin edellisellä lajilla ja lehtiruodissa on ma
tala uurre yläpuolella; juurilehdet ovat leveän kolmiomaisia, 2— 3 pari- 
lehtisiä ja lehdykät useimmiten epätasaisen sahalaitaisia. Kukka- 
sarjat ovat pienemmät kuin edellisellä lajilla. Väriltään vaaleankel- 
taisenvihreät kukat kukkivat kesäkuun lopulta alkaen elokuun keski
vaiheille. Siemenet, täysin kypsinä ollessaan, irtaantuvat hedelmä- 
kuoresta.

Tämä laji kasvaa jotenkin yleisesti rannikkoseutujen rantamilla. Kasvupaikka.

Lääketarkoituksiin käytetään kummastakin lajista väkevästi maus- Käyttö, kerää- 
temaista juurakkoa juurineen: Radix angelicae, joka kahden vuoden minen y- m‘ 
vanhana on saavuttanut riittävän kehityksen. Ne kerätään ja kuiva
tetaan keväällä. Juurakko on päältä keltaisenruskea, sisältä valkoinen 
tai vaaleankeltainen, juuret ovat punaisenruskeita sekä toisiinsa kie
toutuneita.
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Viljelys. Tätä kasvia ei ole viljelty maassamme, vaikkakin sitä menestyk
sellisesti voitaisiin viljellä kylvämällä siementä kosteaan hiekkamaahan 
meren rannalla.

Sianpuolukka
Arctostaphyhis uva ursi Sp.

(Kuva n:o 5)

Yleisiä tunto-on alati vihannoiva nuokkuva kasvi, pitkällä suikertelevalla ja haarai-
1Yi g, «

sella varrella, Sillä on kapean vastapuikeat pyöreäpäiset, ehytlai
taiset, kankeat, nahkamaiset, tummanvihreät, talvehtivat lehdet. Pu
nertavat tai valkoiset munanmuotoiset kuhat, joiden varret ovat lyhyet 
ja värilliset, muodostavat liarvakukkaisia, yksipuolisia terttuja. He
delmät ovat punaisia, jauhoisia marjoja. Kukkimisaika on tavallisesti 
touko-kesäkuussa. Sianpuolukkaa ei ole sekoitettava puolukkaan (Vac- 
cinium Yitis Idaea), jonka lehdet ovat pitkulaisia, alaskääntyneillä. 
hienosti sahalaitaisilla reunoilla ja alapuoleltaan ruostepilkkuisia.

Kasvupaikka. Sianpuolukka kasvaa koko maassa metsäkankailla pääasiallisesti
vuoristoseuduissa sekä kuivilla hiekkakankailla ja harjuilla.

Käyttö, kerää- Lääketarkoituksiin käytetään parkkihappopitoisia, makua kokoon-
mmen y. m. p Uri s^a v i a (adstringoivia) lehtiä: Folia uvae ursi. Ne kerätään touko—  

heinäkuussa, puhdistetaan huolellisesti ja kuivatetaan ilmavassa, var
joisassa paikassa. Kuivatettaessa menettävät lehdet 3/4 painostaan.

Sianpuolukkaa käytetään edullisesti myöskin värjäämiseen, ja saa
daan siitä useita erivahvuisia keltaisia, harmaita, ruskeita ja vihreitä 
väri vivahduksia. Värjäämistarkoituksiin kerätään kasvia, kun se on 
nupullaan, valmiina puhkeamaan kukkaan, ja käytetään sitä seka tuo
reena että kuivatettuna, 

viljelys. Sianpuolukkaa tavataan toisinaan viljeltynä koristekasvina kuivilla,
paljailla paikoilla. Viljelykseen voidaan käyttää joko sianpuolukka- 
turpeita tai myöskin varsilonkeroita, jotka kuitenkin vasta kolmannen 
vuoden huhtikuussa istutetaan. Sitä voidaan myöskin kasvattaa sieme
nestä, joka kylvetään heti sen kypsyttyä elo- tai syyskuussa voimak
kaaseen ja kuohkeaan, ei kovin kuivaan, hiekansekaiseen maahan, puoli- 
varjokkaaseen paikkaan.

Mali
Artemisia absinthium L.

(Kuva n:o 6)

Yleisiä tunto-on monivuotinen kasvi, jolla on harmaahaiveninen, 0 .4 — l .o  metriä kor- 
merkkejä. kea> pysty varsi ja kiiltävät, enemmän tai vähemmän harmaahaiveniset



Kuva n:o 5. Sianpuolukka. 
Arctostophylus uva ursi Sp.

Kuva n:o 6. Mali. 
Ar terni siä absinthium L.

Kuva n:o 7. Metsänalvejuuri. 
Aspidium filix mas Sw.
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lehdet, joista alimmat ovat ruodillisia, pyöreän kolmiomaisia tai mu- 
nanpyöreitä, kahdesti tai kolmasti parijakoisia, lapiomaisilla, suikeilla 
liuskoilla. Tertut ovat vahvasti haaraisia; mykeröt ovat melkein pal- 
lonpyöreitä, nuokkuvia, ja sisältävät lukuisia, putkimaisia, keltaisia 
kukkia, jotka kukkivat elo— syyskuussa. Hedelmät ovat litteän kolmi- 
kulmaisia.

Mali kasvaa jotenkin yleisesti Etelä- ja Keski-Suomessa pihamailla Kasvupaikka, 
ja tienvierillä kuivalla ja vähän kivisellä maalla.

Lääketarkoituksiin käytetään lehtiä sekä nuppuja ja kukkia kan- Käyttö, kerää- 
tavia varrenhaaroja: Herba absinthii, jotka kerätään elo— syyskuussa, minen y* m- 
jolloin mykeröt ovat täysinkehittyneitä; erotetaan paksummista var
sista ja kuivatetaan varjoisassa ja ilmavassa paikassa; ne säilytetään 
erikseen hyvin suljetuissa astioissa. Malilla on maustemainen haju ja 
katkera maku. Kuivatettaessa menettää se painostaan noin 75 %.

Viljelemiseen nähden viitataan prof. G-rötenfeitin kirjaseen: .,0h- viljelys, 

jeita lääkekasvien viljelemiseen” (siv. 28).

Metsän ja korven alvejuuri
a) Aspidium filix mas Sw. ja b) Aspidium spinulosum Sw.

(Kuva n:o 7)

»ovat monivuotisia, yrttimäisiä saniaisia, joilla on noin 1 metrin kor- Yleisiä tunto- 
kuinen varsi ja suuri juurakko sekä useita niputtaisia vihreitä varsi- merkkeia- 
lehtiä, lehtilapaa lyhyemmällä suomuisella ruodilla.

Edellisellä lajilla a) ovat varsikkolehdet monin kerroin ruotia pi
tempiä, leveän suikeita ja parilehtisiä sekä varustetut pitkäsuippoisilla, 
syvään pariosaisilla lehdyköillä ja pitkulaisilla, tylpillä ja sahalaitai
silla liuskoilla, jotavastoin jälkimäisen lajin b) varsikkolehdet ovat ruo
tia kaksikertaa pitempiä, puikean pitkulaisia, alaspäin tuskin kapene- 
via, 2— 3 kertaan parijakoisia sekä varustetut munanpyöreän pitkulai
sella kärjellä ja pitkulaisilla sahalaitaisilla lehdyköillä.

Pyöreät itiöpesäkkeet sijaitsevat osittain erimuotoisissa, usein pa- 
rittaisissa keräymissä lehtien takapuolella, joista pienemmät tavalli
sesti ovat kärjestään sisäänpäin kiertyneitä.

Kumpikin laji kasvaa koko maassa metsissä, pääasiallisesti kos- Kasvupaikka, 
teissä, varjoisissa paikoissa.

Lääketarkoituksiin käytetään juurakkoa siihen kiintyneine lehti- Käyttö, keraä- 
ruotijätteineen: Rhizoma filicis, jotka kerätään syys— lokakuussa, puh- mlnen y- m* 
distetaan huolellisesti, juurikuoret, kuivat lehdet y. m. poistetaan sekä 
kuivatetaan varovaisesti —  kuorimatta tai leikkaamatta niitä —  ulko
ilmassa, auringolta hyvin suojatussa paikassa. Sisältä vaalean vihreän

2
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juuren haju tuoreena on heikko, epämiellyttävä ja maku makean yh- 
teenpusertava sekä katkera. Kuivatettaessa menettää se painostaan 
62 %.

viljelys. Nämä saniaisiajit ovat viljelemisen arvoisia ei ainoastaan sentakia*
että niitä on vuosittain uudet varastot apteekkeihin hankittava, vaan 
myöskin sentakia, että niistä saattaa tulla puute paikkakunnilla, joissa 
niitä suuremmissa määrin kerätään. J. Henrikssonin teoksen „Hand- 
bok i odling och fröinsamling af Sveriges medicinalväxter” mu
kaan viljellään näitä -saniaislajeja joko kylvämällä „siemeniä (itiöitä) 
tai vanhemmista juurista eroittamalla sivuilla olevat nuoremmat 
yksilöt juuririhmasineen sekä istuttamalla niitä sinne tänne met
sään, mieluimmin multaviin, kosteisiin paikkoihin, joissa ne sitten 
lisääntyvät. Kysymyksessä oleva työ tehdään joko aikaisin keväällä 
tai kesällä sateisen sään vallitessa. Siemenestä viljeltäessä leikataan 
lehtiä vanhemmista taimista, silloin kuin lehtien takapuolella olevat 
siemenkeräymät (heinä— elokuussa) ovat kypsätx), ne levitetään taka
puoli alaspäin käännettyinä tätä ennen jonkun verran kuohkeutetulle, 
multavalle, kostealle ja varjoisalle metsänrinteelle, jonka jälkeen lehtien 
päälle pannaan kiviä, puunpalasia y. m. s., jottei tuuli pääsisi niitä 
kuljettamaan pois” .

Kumina
Carum carvi L.

(Kuva n:o 8)

Yleisiä tunto- on hedelmiensä tautta yleisesti tunnettu villinä ja viljeltynä kasvava 
merkkejä. 30— 60 sm korkea kasvi, jonka varsi on haarainen ja

kalju. Varren alaosassa tavallisesti sijaitsevat kerrotusti parijakoiset, 
pitkulaiset lehdet. Lehdykät ovat liuskaisia. Pienet valkoiset tai pu
nertavat hukat, jotka ovat kaksinkertaisessa, säteettäisessä sarjassa, 
kiinnittyvät pitkillä perillä varren tai sen haarojen latvoihin. Kukki- 
misaika on kesä— elokuu. Hedelmä, n. s. lohkohedelmä, on muodostunut 
kahdesta, kypsyessä tavallisesti erillisestä tai irtaantuvasta osasta. He
delmä on n. 5 mm pitkä ja 1 mm paksu, kaarenmuotoisesti taipunut ja 
päihin päin kapeneva, väriltään harmaasta tummanruskeaan, sileä, 
kalju, varustettu 5 selvästi näkyvällä, vaalealla harjanteella. Hedel
mällä on voimakkaan maustemainen haju ja maku.

Kasvupaikka. Kumina kasvaa villinä melkein kaikkialla maassamme kuivilla, 
aurinkoisilla niityillä, mäenrinteillä ja ojanpientareilla.

*) Musta pöly paperilla, jolle itiöillä varustetut lehdet ovat olleet levi
tettyinä vuorokauden pari, osoittaa niiden olevan kypsiä.



-Kuva n:o 9. Islannin jäkälä. 
Cetraria islandica Ach.

Kuva n:o 8. Kumina.
Carum carvi L.

Kuva n:o 10. Tor o jyvä. 
Glaviceps purpurea Tul.
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Lääketarkoituksiin käytetään hedelmää: Fructus carvi, jota kerä- Käyttö, k e l 
tään sen kypsymäisillään ollessa, jolloin hedelmiä kantavat varret ja mmen y- m- 
varrenhaarat leikataan ja sidotaan nipuiksi, jotka sen jälkeen kuivan 
ja lämpimän sään vallitessa kuhiloidaan tai ripustetaan lankaan ulko
ilmassa jälkikypsymään muutamiksi päiviksi. Sen jälkeen kuivatetaan 
ne täydellisesti sisällä sopivassa, ei kovin korkeassa lämmössä.

Kuivattamisen jälkeen voidaan kuminaniput joko varovaisesti puida 
puhtaalla lattialla tai, milloin on kysymys vain pienemmistä määristä, 
pudistella puhtaalle vaatteelle. Kuminaa on tämän jälkeen huolelli
sesti puhdistettava, säilytettävä puhtaissa kangassäkeissä tai laatikoissa 
kuivalla paikalla sekä myytävä mahdollisimman pian.

Kuminaa viljellään monin paikoin maassamme, mutta ei kuiten Viljelys, 

kaan siinä määrin, että sitä saataisiin riittävästi oman maan tarpeiksi, 
vaikkakin kuminaa meillä kannattavasti voidaan viljellä ja vaikka • 
meillä helposti saadaan täysin maahan tuotetun tavaran arvoista. Ku
minan viljelykseen nähden viittaamme muuten prof. Grotenfeitin kir
jaan ,,Ohjeita lääkekasvien viljelemiseen” (siv. 27).

Islannin jäkälä
Cetraria islandica Ach.

(Kuva n:o 9) Ä

on noin 10 sm korkea, lehtirikas, runsashaarainen, rustomainen kasvi, Yleisiä tunto- 
jonka väri on ruskean tai harmaanvihreä, toisinaan ruosteenruskean merkkeiä- 
pilkkuinen, alta vaaleampi, melkein valkoisentäplikäs.

Islannin jäkälä kasvaa yleisesti kaikkialla maassamme, varsinkin Kasvupaikka, 

sen pohjoisosissa, pääasiallisesti vuoristoseuduissa, metsissä ja avoi
milla paikoilla sammalen ja muiden jäkälien seassa.

Lääketarkoituksiin käytetään koko kasvia: Lichen islandicus. Sitä Käyttö, kerää- 
voidaan vuoden ajasta riippumatta kerätä; ennen kuivattamista on se minen y- m- 
kuitenkin huolellisesti puhdistettava havupuiden neulasista sekä muista 
siinä mahdollisesti olevista kasviosista.

Tätä kasvia, joka kaivatettuna sisältää 0,98 % rasvaa, tarvitaan 
meillä vuosittain lääketarkoituksiin vain vähäsen, laskelmien mukaan 
160 kg. vastaten arvoltaan 224 markkaa.

Torajyvä
Chaviceps purpurea Tul.

(Kuva n:o 10)

on etupäässä rukiintähkissä, mutta toisinaan myöskin muiden vilja- Yleisiä tunto- 
lajien tähkissä esiintyvä loissieni. Suomalaisen Farmakopean mukaan merkkê a-

11
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on torajyvä pyöristetyn kolmikulmainen, suora tai taivutettu, molem
piin päihinsä kapeneva, tavallisesti pitkäuurteinen, toisinaan matalasti 
poikkijuovainen, vieläpä 4 sm pitkä, 3— 5 mm paksu, pinnalta tumman 
sinertävästä tumman harmaa, sisältä valkoinen tai vaaleansinertävä.

Käyttö, kerää- Lääketarkoituksiin käytetään lievässä lämmössä, 40— 50° C, hyvin 
nen y. m. tähkistä, ennen rukiin täyttä kypsymistä eroitettuja tora-

jyvän sklerotioita (sinertäviä, suuria jyviä): Secale eornutum.
Torajyvät, joiden haju on heikko ja maku äitelä, ovat terveydelle 

erittäin vaarallisia, ja ovat ne aina huolellisesti viljasta eroitettavat. 
Torajyviä on kuivatettuina säilytettävä kuivissa, suljetuissa laatikoissa 
ja kosteudelta suojattuina. Homeisia, ylikasvuisia, haljenneita, ruskeita 
tai hyönteisten vahingoittamia torajyviä ei voida käyttää, vaan ovat 
ne hävitettävät, mieluimmin poltettavat.

Näsiä
Daphne mezereum 

(Kuva n:o 11)

Yleisiä tunto-on pensasmainen* kasvi, suunnilleen 1 metrin korkuinen, jolla on ehyt- 
merkkeja. iltaiset, sileät, suikeat lehdet sekä ruusunpunaiset perättömät, paljaalla 

varrella kukkivat, 2— 5 kukkaisissa kimpuissa tähkämäisesti sijaitsevat 
kukat, jotka kukkivat jo huhti- tai toukokuussa, ennenkuin lehdet 
puhkeavat. Hedelmä eli marja on yksisiemeninen punainen luumarja.

Kasvupaikka. Näsiä kasvaa siellä täällä kosteilla metsäniityillä koko maassa.
Käyttö, kerää- Lääketarkoituksiin käytetään marjoja: Fructus mezerei sekä kuorta:

mmen y. m. Qoriex mezerei. Koko kasvi, mutta varsinkin marjat, sisältää väkevää 
myrkkyä. Marjat kerätään syksyllä ja kuivatetaan ilmavassa, varjoi
sassa paikassa. Kuorta kerätään sekä rungoista että oksista ja kuivate
taan huolellisesti. Kuorta voidaan käyttää myöskin värjäämiseen, sillä 
se sisältää kaunista, keltaisen ruskeata väriainetta, 

viljelys. Näsiää voidaan jommoisellakin edulla viljellä. Se kasvaa varjoisilla
paikoilla, sitä voidaan istuttaa lehtimetsiin rannoilla y. m. s. mutta 
vaatii jonkin verran kosteata, multavaa ja rikkaruohotonta maata. Nä
siää on katsottava vieläpä puutarhoissammekin, joissa sitä voidaan 
käyttää koristekasvinakin, viljelemisen arvoiseksi, ei ainoastaan sen
takia että marjoja ja kuorta voidaan käyttää rohdoksiksi, vaan myös
kin siementensä takia, joista ulkomailla maksetaan jotenkin korkea 
hinta. Siemenestä kasvatetut taimet ovat istutettavat toisen tai kol
mannen vuoden jälkeen aikaisin keväällä. Tällä tavoin kasvatetusta 
näsiäpensaasta voidaan kuitenkin vasta 5— 6 vuoden kuluttua korjata 
marjoja, siemeniä ja kuorta. Tämän kasvin siemenviljelys tapahtuu 
samalla tavalla kuin belladonnan (Airopa belladonna L.) siemenviljelys, 
johon nähden viitataan prof. Grrotenfeltin kirjaan ,,Ohjeita lääkekas
vien viljelemiseen” (siv. 22).



Kuva n:o IB. Suo puri 
Ledtim palustre L .l

Kuva n:o 12. Kataja. 
Juniperus communis L.

Kuva n:o 11. Näsiä. 
Daphne mezereum L.

Kuva n:o 14. Katijili&ko. Kuva n:o 15. Kam elisaunio.l .
Lycopodium clavatnm tj. Matricaria chamomilla L. 1 /
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Kataja
Juniperus communis L.

(Kuva n:o 12)

on tavallisimpia havupuukasvejamme, joka tavallisesti on pensasmai- Yleisiä tunto
jen, väriltään sinisen vihreä, mutta jota myös tavataan puuna eräissä merkke3ft- 
maamme eteläisimmissä osissa. Neulaset, 3 yhdessä, ovat tavallisesti 
ulospäisiä ja teräväkärkisiä. Kataja kukkii touko— kesäkuussa. Ensi- 
mäisenä vuonna ovat sen marjat vihreitä, kypsyen seuraavana vuonna 
ja saaden silloin mustansinisen värin. Katajamarja *) on pallonpyöreä, 
läpimitaten vieläpä 10 mm, kiiltävän ruskeanmusta, useasti himmeän 
sinertävän vahapeitteen verhooma. Marjan kärjessä näkyy 3 keskei
sesti yhteenkulkevaa uurretta kolmella välissä olevalla epäselvällä ko
rokkeella. Sen kannassa on pieniä, ruskeita kolmikulmaisia suomuja, 
jotka sijaitsevat kolmilukuisissa kiehkuroissa. Sienimäinen ruskean
vihreä hedelmäliha sisältää 3 kovaa, pitkulaisen munanmuotoista, tyl
sän kolmikulmaista, keltaisen ruskeata siementä.

Kataja kasvaa kaikkialla maassamme metsissä ja mäenrinteillä. Kasvupaikka.

Lääketarkoituksiin käytetään sekä katkeran makeata, maustemaista Käyttö, kerää- 
marjaa: Fructus juniperi että juurta: Lignum juniperi. Marjoja kerä- minen y' m* 
tään syksyllä, puhdistetaan ja kuivatetaan huolellisesti, mieluimmin 
sisällä 10— 15° C lämmössä tai myöskin ulkona varjoisassa, ilmavassa 
paikassa. Jos katajamarjojen kuivattamiseen käytetään keinolämpöä 
tai kuivauslaitosta, on lämmön kohottamisessa (korkeintaan 30° C) 
noudatettava mitä suurinta varovaisuutta, sillä muuten voivat marjat 
mennä pilalle. Kuivatettuja marjoja on säilytettävä puuastioissa, laati
koissa tai tynnyreissä ilmavassa ja kuivassa paikassa. Kypsymättö- 
miä, vanhoja, kuivia, vihreän- tai punasenruskeita ja ryppyisiä marjoja 
ei voida käyttää.

Juurta kerätään, kuivatetaan ja säilytetään siten kuin juurakoista 
on mainittu. Marjat menettävät kuivuessaan 1/3 ja juuri 1/2 painostaan.

Katajaa voidaan, jos tarpeellisena pidetään, myöskin viljellä kylvä
mällä kypsiä marjoja tai siemeniä lokakuussa hiekansekaiselle multa- 
maalle, jota aika ajoin lannoitetaan, jotta taimi kasvaisi nopeammin ja 
kehittyisi vahvemmaksi.

Suopursu
Ledum palustre L.

(Kuva n:o 13)

on tavallisimpia villijä, pensasmaisia metsäkasvejamme. Sen korkeus Yleisiä tunto

on 40— 80 sm ja on sillä pitkät, ruosteenruskeanväriset, hienokarvaiset merkkeJa-

13

J) Suomalaisen Farmakopean 5 painoksen mukaan.
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pikkuhaarat. Talvehtivat 3 sm pituiset, tasasoukat lehdet hyvin taas- 
käänteisillä reunoilla ovat yläpuolelta ruskeanvihreät ja alapuolelta 
vaaleammat kohonevalla, lyhyen ruosteenruskean villan peittämällä 
keskisuonella. Latvaan kerääntyneet valkoiset kukat kehittyvät kesä— 
heinäkuussa.

Kasvupaikka. Suopursua tavataan yleisesti kosteilla metsämailla koko maassa
Lappiin asti.

Käyttö, kerää- Lääketarkoituksiin käytetään hartsirikkaita, väkevästi tuoksuvia
minen y. m. j a  k u k k ia kantavia vuosikasvaimia, Herba Ledi, joita kerätään

vähän ennen kukkimista, minkä jälkeen ne huolellisesti kuivatetaan 
varjoisassa paikassa, jolloin ne menettävät noin puolet painostaan.

Viljelys. Kasvia voidaan viljellä sekä rönsyistä ja juurivesoista että sieme
nistä. Siemen on kylvettävä kypsyttyään elo— syyskuussa kosteaan, 
vähän hiekansekaiseen mutamaahan. Hedelmät — viisilohkoinen kota
—  jotka sisältävät lukuisasti pieniä ruskeahkoja siemeniä, kerätään, 
kun ne alkavat avautua.

Pellava
Linum usitatissimum L.

Yleisiä tunto-on yleisesti tunnettu viljelyskasvi, joka täysin kehittyneenä on noin 
merkkejä. ^ metrin korkuinen. Lehdet ovat ehytlaitaisia, vuorottaisia, suikeita, 

suippokärkisiä; kukat 5-lukuisia, suuria ja sinisiä; kukkimisaika on 
heinäkuussa. Siemen on litteän munanmuotoinen, 3— 6 mm pitkä, 2— 3 
mm leveä, teräväreunainen, toisesta päästään suippo, toisesta taas pyö
ristynyt. Siemenkuori on hauras, kalju, kiiltävä, väriltään ruskea ja 
sen sisällä on suuri, vihreämäinen, valkoinen kasviaihe sekä vähäsen 
siemenvalkuaista.

Kasvupaikka. Pellavaa tavataan yleisesti viljeltynä 64 asteelle asti, etupäässä
kuitenkin Hämeessä. Varresta saadaan pellavakuituja, siemenistä pu
serretaan pellavaöljyä ja tällöin saaduista jätteistä valmistetaan väki- 
rehua, pellavasiemenkakkuja.

Käyttö, kerää- Lääketarkoituksiin käytetään siemeniä: Semen Lini, jotka kerätään
men y. m. vargjen a}kaessa kellastua, puhdistetaan ja niistä poistetaan muut kasvi- 

osat ja roskat, sekä kuivatetaan huolellisesti ja varovaisesti, 
viljelys. Pellavan viljelys on yleisesti tunnettu.

Katinlieko
Lycopodium clavatuy 

(Kuva n:o 14) / f
Yleisiä tunto-on tavallisia, monivuotisia liekokasvejamme. Sen varsi on 1— 2 metriä 

merkkejä, suikerteleva ja juurtuva sekä varustettu lukuisilla pystyillä tai
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alaspäisillä haaroilla, joita samaten kuin varsiakin peittävät useissa 
riveissä olevat havumaiset, pehmeät, ulospäiset tai, varsilla, yksipuoli
sesti kaartuneet, alati vihannoivat lehdet, jotka päättyvät pitkään val
koiseen karvaan. Pitkäperäiset, pyöreät, useimmiten parittaiset tähkät 
ovat varrenhaarojen latvoissa.

Katinliekoa tavataan yleisesti metsäseuduissa koko maassa. Kasvupaikka.

Lääketarkoituksiin käytetään tähkissä olevia itiöitä: L,yeopodium, Käyttö, kerää- 

joita saadaan tähkiä keräämällä, sen jälkeen kuin niiden väri syyske- mlnen y‘ m' 
sästä on käynyt rikin keltaiseksi, kuivatetaan hyvin ullakolla, asumat
tomassa huoneessa tai lämmitetyssä uunissa, minkä jälkeen niitä varo
vaisesti pudistellaan, niin että niistä irtaantuu hienoa, vaalean kel
taista kuivaa ja pölisevää jauhetta: kypsiä itiöitä, jotka puhdistuakseen 
roskista y. m. s. huolellisesti sihdataan hienolla harsosihdillä.

Katinliekoa voidaan myöskin viljellä siirtämällä vanhemmista kas- Viljelys, 
veistä otettuja rönsyjä turpeineen, joihin ne ovat juurtuneet, viljely s - 
paikkaansa, jonka tulee olla kanervamaata ja asemaltaan kostea.

Samaan tarkoitukseen voidaan käyttää myöskin jotenkin yleisesti 
kasvavaa riidenliekoa (Lycopodium annotinum L.) ja keltaliekoa 
(Lycopodium complanatum L.).

Kamelisaunio Ay\A. /
Matricaria chamomilla L .

(Kuva n:o 15)

on jo keskiajalta lääketaidossa käytetty kasvi, jolla on omituinen ma- Y1̂ i^ kt̂ to' 
keamainen haju ja maustemainen, jonkin verran katkera maku. Sen 
haaraiset, n. 30 sm korkeat varret kantavat 2-kertaan pariosaisia, pit
killä rihmamaisilla liuskoilla varustettuja lehtiä sekä pitkäperäisiä vaa
leankeltaisia kukintoja, joiden puolipalleroisessa, ontossa ja paljaassa 
marrossa on lukuisia pieniä, keltaisia, putkimaisia, viisijaksoisia kehrä- 
kukkia sekä niiden ulkopuolella 12— 18 valkoista, kolmihampaista, kie
lekkeistä laitakukkaa. Limittäiset kehtosuomut ovat tylppiä, kalvoreu- 
naisia ja väriltään vihreitä. Hedelmät ovat varustettuja 5 harjanteella, 
ilman haivenia ja kuoppia. Kukkimisaika kesä— syyskuu.

Tätä sauniolajia ei ole sekoitettava Matricaria inodoraan (tuoksut- 
tomaan saunioon), jonka mykeröt ovat suuremmat ja melkein hajutto
mat ulkonevilla laitakukilla ja enemmän tai vähemmän tummilla kal- 
voreunaisilla kehtosuomuilla.

Kamelisaunio kasvaa villinä maamme koko eteläosassa viljellyillä Kasvupaikka 

kuivilla paikoilla, puutarhoissa, puistoissa j. n. e.
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Käyttö, kerää- Lääketarkoituksiin käytetään mykeröitä: Flores chamomillae, jotka 
mmen y. m. ]iU]i ]i ^m j s a *]ia n a  varovaisesti kerätään leikkaamalla sitä mukaa kuin 

mykeröiden kehitys edistyy, jolloin on otettava huomioon, että nämä 
saavat olla korkeintaan kaksi päivää vanhoja ja että varttakin on vä
häsen otettava mukaan.

Mahdollisimman pian keräämisen jälkeen ovat my kerot levitettävät 
kuivalle ja varjoisalle paikalle ohuisiin kerroksiin paperille, laudoille 
tai muulle sopivalle alustalle ja on niitä aika ajottain varovaisesti se
koitettava, jotta ne nopeasti ja täydellisesti kuivuisivat.

Jos my kerot kerättäessä ovat olleet liian vanhoja tai liiaksi kehit
tyneitä, menevät ne kuivatettaessa rikki ja ovat silloin kelvottomia 
apteekkitarkoituksiin. 

viljelys. Kamelisaunion viljelemiseen nähden viitataan prof. Grotenfeitin
aikaisemmin mainitun kirjasen 29 sivulle.

Piparminttu
M entä piperita L.

Yleisiä tunto-on meillä viljelty monivuotinen, noin 1 metrin korkuinen kasvi neli- 
merkkeja. k u l m a i s i l l a ,  useasti punertavilla varsilla sekä pitkulaisen puikeilla, te

rävän sahalaitaisilla lyhytruotisilla lehdillä, jotka ovat varustetut 
kellertävillä öljyrauhasilla, sekä pienillä, sinertävillä, kiehkurassa ole
villa kukilla, jotka ovat tiheässä muodostaen lyhyitä, tylppiä tähkiä. 
Kukkimisaika on heinä— elokuussa. Siemen on pitkulainen noin 1 mm 
pitkä, hienojuovainen, ruskea ja heikosti kiiltävä.

Kasvupaikka. Piparminttu kasvaa villinä Englannissa, jossa sitä viljellään sama
ten kuin Ranskassa ja Saksassa hyvin yleisesti apteekki- ja mauste
kasvina. Keski- ja Etelä-Ruotsissa viljellään tätä kasvia eräissä seu
duissa ja tavataan sitä vieläpä Etelä-Suomessakin puutarhakasvina.

Käyttö, kerää- Lääketarkoituksiin käytetään kasvin yläosia tai hienoja varsia sekä
mmen y. m. fefoföä e^ a nuppuja kantavine haaroineen: Herba Mentae piperitae, 

jotka kerätään vähää ennen kukkimista, kuivatetaan ilmavassa, varjoi
sassa paikassa mahdollisimman pian keräämisen jälkeen ja säilytetään 
puhtaissa, hyvin suljetuissa astioissa, jotka suojellaan auringolta ja 
kosteudelta.

Kuivatettaessa menettää kasvi painostaan noin 3/4. Rohdos sisältää 
erästä haihtuvaa öljyä, katkeraa uuteainetta ja parkkihappoa. 

viljelys. Piparminttua viljellään joko niin, että keväällä eroitetaan vanhem
mista taimista kasvavia haaraoksia, jotka ovat juurtuneet ja kehittä
neet 1— 2 sm korkuisia varsia, ja istutetaan ne hyvään kasvitarha- 
maahan 30 sm päähän toisistaan, tai myöskin toukokuun lopussa, kesä-



Kuva n:o 17. Raate. 
Menyanthes trifoliota L.

Kuva n:o 19. Paatsama. 
Rhamnus frangula L.

Kuva n:o 18. Rätvänä. 
Potentilla tormentilla Neck.

Kuva n:o 16. V iljelty  pipar
minttu.

Mentha crispa L.
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kuun alussa istuttamalla kasvilavassa siemenistä kasvatettuja taimia 
samalla tavalla kuin yllä mainittiin. Taimia on kesän kuluessa useasti 
kasteltava sekä talveksi peitettävä ohuella olki- tai hakokerroksella 
suojaksi pakkasta vastaan. Maa on pidettävä huolellisesti rikkaruo
hoista puhtaana. Piparminttua viljellään suuressa määrin Englan
nissa, Saksassa ja Ranskassa, mutta ennen kaikkea Pohjois-Amerikassa.

Viljelty piparminttu
M entä crispa L.

(Kuva 11: o 16)

on niinikään viljelty, noin 60 sm korkea kasvi ruodittomilla tai ly h y t-Y le is iä  tunto- 
ruotisilla, kuopallisilla ja ryppyisillä lehdillä sekä pienillä huulimai- merkke3a* 
silla sinertävillä, 4 sm pitkissä tähkissä olevilla hukilla, joiden kukki- 
misaika on heinä— elokuussa.

Lääketarkoituksiin käytetään kasvin hienompia varsia, lehtiä ja Käyttö, kerää- 
nuppuja kantavine oksineen: Ilerba Mentae crispae. mmen y. m.

Tätä lajia kerätään, kuivataan ja viljellään samalla tavalla kuin 
piparminttua.

Raate
Menyanthes trifoliata L.

(Kuva n:o 17)

on monivuotinen vesikasvi, jolla on pitkä, nivelikäs, jotenkin paksu Yleisiä tunto

ja väriltään vihreä juurakko, josta lukuisain valkoisten sivujuurien merkke3ä- 
ohella lähtee sekä kukkavarsia että pitkäperäisiä lehtiä pitkulaisine 
vastapuikeine, ehytlaitaisine ja perättömine lehdykköineen, joita on 
3— 4 yhdessä. Sisältä valkokarvaiset —  terälehtien liuskat ovat sisältä 
karkeakarvaisia —  ja ulkoa punertavat, pyöreään ja kaljuun varteen 
kiinnitetyssä tertussa olevat kukat kukkivat touko— kesäkuussa.

Raatetta kasvaa yleisesti koko maassa soissa ja mutapohjaisten jo- Kasvupaikka, 
kien ja järvien rannoilla.

Lääketarkoituksiin käytetään väkevästi katkeran makuisia lehtiä: Käyttö, kerää- 
Folia menyanthis, jotka yhdessä lehtiperien ylempien hienompien osien minen y- m* 
kanssa kerätään, ennenkuin kukat ovat ennättäneet täysin kehittyä.
Lehdet ja varret kuivatetaan senjälkeen huolellisesti ilmavassa ja var
joisassa paikassa, niin etteivät ne menetä vihreätä väriään.

Raatetta voidaan viljellä istuttamalla keväällä pienempiä juurilla viljely#, 
varustettuja vanhempien juurakoiden psia, jotka kaivetaan mutapoh
jaisten, kesällä kuivumattomien vesistöjen rantaliejuun.

3
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Rätvänä
Potentilla tormentilla Neck 

(Kuva n:o 18)

Yleisiä t u n to -on hyvin tunnettu, monivuotinen kasvi paksulla, kuhmuisella, punaisen 
merkkejä. r u s k eai ia juurakolla ja hienoilla, haaraisilla, 20— 40 sm korkeilla, 

pystyillä varsilla. Varsilehdet ovat 3-sormisia, melkein ruodittomia, 
ylinnä syvästi sahalaitaisilla lehdyköillä ja suurilla 3— 5 luiskaisilla 
aluslehdillä. Ylemmistä lehtihangoista lähtevillä pitkillä varsilla ole
vat yksinäiset kukat ovat vaaleankeltaisia, joiden 4 terälehteä alhaalta 
ovat enemmän tai vähemmän heleän keltaisia. Yerhiö on kaksinker
tainen kahdella 4-jaksoisella kiehkuralla. Kukkimisaika on kesä— elo
kuussa.

Kasvupaikka. Rätvänää tavataan kaikkialla maassamme mäenrinteillä, niityillä,
ojanpientareilla j. n. e.

Käyttö, kerää- Lääketarkoituksiin käytetään juuririhmasistaan vapautettua juu-
men y. m. raj{j{oa. tormentillae, jota kerätään joko keväällä, ennenkuin

lehtinuput ovat puhjenneet, tai syksyllä, sen jälkeen kuin maanpäälli
set osat ovat alkaneet lakastua. Juurakko on varovaisesti kaivettava 
maasta lapiolla tai kuokalla ja huolellisesti puhdistettava käyttämättä 
vettä, jonka jälkeen juurakot kuivatetaan asumattomassa huoneessa tai 
avoimella ullakolla 10— 15 asteen lämmössä. Valmiiksi kuivatettua 
tavaraa on säilytettävä suljetussa laatikossa kuivalla paikalla. Juura
koilla on väkevästi adstringoiva maku ja menettävät ne kuivatettaessa 
noin 60 % painostaan. Rätvänän juurakkoa käytetään myöskin nah
kan parkitsemiseen ja punaamiseen. 

viljelys. Rätvänän viljelykseen nähden viitataan prof. G-rotenfeltin ohjeisiin
lääkekasvien viljelemiseen (sivu 23).

Paatsama
Rhamnus frangula L.

(Kuva n:o 19)

Yleisiä tunto- 0n 2— 3 metriä korkea pensas tai pienempi puu, ilman piikkiä, vuorot- 
merkkejä. 0ksina seka tummanruskeilla, pitkulaisilla ja vuorottaisilla leh

dillä. Lehtihangoissa, 2— 5 kukkaisissa nipuissa olevat pienet, valkoi
set tai valkoisen vihreän kukat kukkivat kesä— elokuussa. Hedelmä, 
n. s. luumarja, on 2— 3 siemeninen, väriltään ensin vihreä, sitten punai
nen ja kypsänä musta marja.

Kasvupaikka. Paatsamaa tavataan koko maassa kosteilla paikoilla metsissä, metsä-
niityillä, jokien rannoilla j. n. e.
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Lääketarkoituksiin käytetään paatsaman kuorta: Cortex frangulae. Käyttö, kerää- 

Tämä on ulkopolelta tumman ruskea tai, jos ulkomaisin korkkikerros on mmen m‘ 
poistettu, punainen, ja on siinä lukuisia, tavallisesti poikittaisia vaa
leanharmaita kuorihuokosia, sisäpuolelta taas ruskeankeltaisesta tum
man kanelinruskeaan, hienoilla pitkittäis juo villa.

Kuorta kerätään n. 3 sm paksuista oksista ja nuoremmista run
goista tahti—‘kesäkuussa mieluimmin ennen lehtien puhkeamista ja Ot/ir*- ' .TV,, 
viimeistään ennen kukkimista sekä kuivatetaan joko ulkoilmassa tai 
tavallisessa huonelämmössä ja säilytetään laatikoissa kuivassa paikassa.
Kuivatettaessa menettää kuori painostaan n. 50 %. Kuoren maku on 
limaisen äitelä, lievästi katkera.

Kuorta ei ole käytettävä ensimäisenä vuotena keräämisen jälkeen; 
kahta ja kolmea vuotta vanha kuori on vieläpä parempaakin kuin vuo
den vanha. Myytäessä on sentakia ilmoitettava keräämisaika.

Paatsamaa, joka aikaa myöten on saanut yhä suuremman käytön, Viljelys, 

voidaan edullisesti viljellä kosteilla metsäniityillä, joilla ei ole muuta 
kannattavampaa viljelystä, joko istuttamalla rönsyjä tai taimia, joita on 
siemenestä kasvatettu ja siten koulutettu puutarhamaassa. Istuttami
nen toimitetaan mieluimmin keväällä. Kuuden vuoden kuluttua voi
daan paatsamanpensaasta ruveta kuorta keräämään.

Vattu
Bubus idaeus L.

on sekä villinä että viljeltynä kasvava i1/2— 1 metrin korkuinen) Yleisiä tunto- 
marjapensas pystyllä hienopiikkisellä varrella, parilehtisillä (2— 1 pari- merkkêa- 
siä), alta valkeanukkaisilla lehdillä, pienillä, valkoisilla kukilla, joiden 
pitkulaiset terälehdet ovat pystyjä, ja punaisilla, toisinaan keltaisilla, 
helposti irtautuvilla, mehukkailla marjoilla. Kukkimisaika on kesä— 
heinäkuussa ja marjat kypsyvät heinä— elokuussa.

Vattu kasvaa yleisesti koko maassa. Kasvupaikka.
Lääketarkoituksiin käytetään hyvänmakuisia marjoja: Fructus rubi Käyttö, keräa- 

idaei, jotka kerätään täysin kypsinä ja kuivina (ei kosteina), myydään minen y' 
mahdollisimman pian joko tuoreina tai kuivatettuina. Vattuja kuivate
taan heti keräämisen ja huolellisen puhdistuksen jälkeen ei aivan voi
makkaassa auringonpaisteessa, uunissa taikka mieluimmin kuivauslai- 
toksessa, käyttämällä lievää lämpöä, korkeintaan 40 astetta C. Kui
vuessa haihtuu vatuista n. 63 °/o vettä ja sisältävät ne kuivina m. m.
28 % sokurianeita ja 8 °/o typellisiä aineita. Ulkomailla käytetään 
myöskin vattupensaan lehtiä lääketarkoituksiin. Ne ovat kerättävät 
heti kukkimisen jälkeen ja kuivatetaan varjoisassa paikassa.
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Viljelys.

Yleisiä tunto
merkkejä.

Kasvupaikka.

Käyttö, kerää
minen y. m.

Viljelys.

Viljeltynä antaa vattu suurempia ja mehukkaampia sekä hyönteisten 
vähemmän vahingoittamia hedelmiä kuin villinä. Sitä sentähden vil
jelläänkin yleisesti puutarhoissa, istuttamalla juurivesoja ja taimia sekä 
myöskin siemenistä kasvattamalla. Siemenet kylvetään heti kypsyt- 
tyään hyötylavaan. Siemen on 2 .5  mm pitkä ja 1.5  mm leveä (Hen
rikssonin mukaan), keltaisenvalkoinen punertavalla vivahduksella, mel
kein puolikuun muotoinen, vähän litistynyt, kuoppamaisesti pilkkuinen, 
sivusoluja, muistuttavilla kuopilla.

Voikukka
Taraxacum officinale Web.

(Kuva n:o 20)

on monivuotinen kasvi melkein suoraan alaspäin kasvavalla juurakolla 
ja juurella. Juurakosta lähtevät sekä kaljut, kielimäisesti pitkulaiset, 
osittain parihalkoiset ja liuskaiset, tummanruskeat lehdet että pyöreät, 
ontot kukkavarret, joiden päässä on yksi suuri, keltainen mykerö. Voi
kukka kukkii toukokuusta lokakuuhun. Hedelmä on yksisiemeninen, 
varustettu hiusmaisen varrellisella haivenella, siemen pitkulainen, ka- 
peakärkinen, litistynyt ja uurteellinen, väriltään harmaanvihreästä rus
keaan, 4— 5 mm pitkä ja 1,5 mm leveä. Kasvi sisältää valkoista, mai- 
dontapaista nestettä.

Voikukka kasvaa koko maassa, varsinkin ruohonurmissa, puutar
hoissa ja puistoissa, tienvierillä j. n. e.

Lääketarkoituksiin käytetään juurakkoa ja juurta: Radix taraxaci, 
jotka kerätään aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä, kun ne ovat peh
meitä ja mehukkaita, puhdistetaan ja halaistaan, jos ne ovat suuria ja 
paksuja; sen jälkeen kuivatetaan ne ensin ulkoilmassa kuivassa ja ilma
vassa paikassa, sittemmin uunissa tai kuivauslaitoksessa käyttämällä 
tasaista, korkeintaan 30— 40 asteen lämpöä. Juurakko menettää kui
vuessaan 75 % painostaan.

Kun juurakko juurineen ja lehtineen kerätään huhtikuussa, voidaan 
ne kuivattamatta heti myydä, sen jälkeen kuin ne on puhdistettu ja 
pantu kuiviin, hyvin suljettuihin astioihin.

Paitsi lääketarkoituksiin käytetään voikukkaa suuressa määrin ta
loudessa salaatiksi, ja on sitä tämän takia jo kauvan viljelty suuressa 
laajuudessa Englannissa ja Ranskassa. Jos lehdet kehittyvät valolta 
suojeltuina (esim. peitettyinä paperitötteröillä), voidaan niitä käyttää 
tavallisena vihantasalaatina ja ovat ne erittäin maukkaita.

Viljelemällä, joka edullisimmin tapahtuu siten, että siemenestä kas
vatettuja taimia istutetaan, tulevat juurakko ja juuri paljon voimak
kaammiksi ja suuremmiksi ja siten siis myös satoisammiksi kuin villinä 
kasvaessaan.



Kuva n:o 21. Kangasajuruoho. 
Thymus serpyllnm L.

Kuva n:o 23. Virmajuuri. 
Valeriana officinalis L.

Kuva nro 22. Karpalo. 
Vaccinium oxycoccus L.

Kuva n:o 20. Voikukka. 
Taraxacum officinale Web.
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Tarhasajuruoho ja kangasajuruoho
Thymus vulgaris L. ja Thymus serpyllum L.

(Kuva n:o 21)

Tarha-ajuruoho on viljelty pensasmainen kasvi 10— 30 sm kor- Yleisiä tunto- 
kealla puumaisella, ruskealla varrella sekä pystyillä, nelikulmaisilla ja merkkeia- 
karvaisilla oksilla. Lehdet ovat ristimäisesti vastakkaisia, lyhytruotisia 
tai ruodittomia, pitkulaisia tai suikeita, enemmän tai vähemmän kar
vaisia ja reunoistaan taaskäänteisiä. Vaaleanpunaiset tai vaalean siner
tävät kukat ovat mykeröimäisesti ryhmittyneet ylempiin lehtihankoi
hin. Karvainen verhiö on kaksihalkoinen, teriö kaksikielekkeinen ja 
neliliuskainen. Kukkimisaika on kesä— elokuu.

Tätä lajia ei ole sekotettava villinä kasvavaan kangasajuruohoon 
(Thymus serpyllum L.), joka on monivuotinen, varpumainen, hyvältä 
haiseva kasvi, suikertavilla, karvaisilla varsilla, pienillä pitkulaisilla, 
talvehtivilla lehdillä ja vaaleanpunaisilla, tavallisesti 6-kukkaisilla 
kukkakiehkuroilla varsien latvassa. Sen kukkimisaika on heinä—syys
kuu.

Edellinen laji (Thymus vulgaris), joka meillä on lääkekasvi, kas- Kasvupaikka. 
vaa ainoastaan viljeltynä puutarhoissa, jotavastoin jälkimäistä (Thy
mus serpyllum) tavataan villinä koko maassa avonaisilla, kuivilla ja 
hiekkaisilla mäenrinteillä.

Lääketarkoituksiin käytetään kummankin lajin kukkia kantavia Käyttö, kerää- 
oksia: Herma thymi, jotka kerätään kesä— syyskuussa ja kuivatetaan minen y' m* 
ilmavassa ja varjoisassa paikassa.

Ajuruohon viljelykseen nähden viitataan prof. Grotenfeitin aikai- viljelys, 

semmin mainitun kirjasen 30 sivulle.

Mustikka
Vaccinium Myrtillus L.

on hyödyllisimpiä marjakasvejamme, muodoltaan matalan pensasmai- Yleisiä tunto- 

nen, kulmikailla varsilla, puikeilla, hienonsahalaitaisilla, suipoilla, merkkeia- 
ruohonvihreillä lehdillä, jotka — päinvastoin kuin puolukalla —  vari
sevat talveksi. Kukat punertavia, melkein pallonpyöreitä, sijaiten lehti
hangoissa, ehjällä verhiöllä, joka muodostaa renkaan pyöreän, mustan- 
sinisen hedelmän latvaan.

Kukkimisaika on touko—kesäkuussa.
Mustikka kasvaa hyvin yleisesti koko maassa metsissä ja metsäi- Kasvupaikka, 

sillä rinteillä.
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Käyttö, kerää- Lääketarkoituksiin käytetään marjoja: Fructus myrtilli, joko tuo
minen y. m. rejna â* kuivatettuina. Ne ovat kerättävät täysin kypsinä, puhdistet

tavat lehdistä, havuista y. m. sekä tuoreina myytävät mahdollisimman 
pian. Kuljetukseen on välttämättä käytettävä matalia —  korkeintaan 
20 sm syviä —  laatikoita.

Kuivattaminen voidaan toimittaa joko ulkoilmassa ilmavalla, aurin
koisella paikalla, jossa marjat levitetään ohuisiin kerroksiin esim. puh
taalle paperille, taikka kuivauslaitoksessa (kuv. n:o 26 siv. 30), jota 
on edullista käyttää siinäkin tapauksessa, että marjoja on päivän pari 
ulkoilmassa kuivatettu, jotta saataisiin täysin kuivaa tavaraa. Huo
lellisesti peratut marjat levitetään ohuisiin kerroksiin kuivauslavoille, 
jotka 30— 40° C lämmössä asetetaan laitokseen huomioonottamalla, 
että se lava, jolle ensimäiseksi on marjoja levitetty, asetetaan ylim
mäksi sekä sitten 10 minuutin kuluttua seuraava sekä sen jälkeen 
muut samalla tavalla. Kuivatuslaitoksessa voidaan lämpöä vähitellen 
kohottaa 70— 75° C, jossa lämmössä marjoja kuivatetaan noin puolen 
tunnin aika, minkä jälkeen lämpöä taas alennetaan 40— 50° C, tämä 
lämpö säilytetään kunnes marjat (5— 6 tunnin kuluttua) ovat täysin 
kuivat. —  Jos marjoja ensin kuivatetaan ulkoilmassa kauniin ja läm
pimän sään vallitessa, menee marjojen kuivatuslaitoksessa kuivatta
miseen tavallisesti vain pari tuntia. — Kun marjat ovat täysin kui
vatetut, on niitä säilytettävä kuivissa puuastioissa tai koreissa sekä 
huolellisesti suojeltava kosteudelta.

100 kilosta tuoreita marjoja saadaan noin 16— 17 kiloa kuivatet
tuja.

Mustikat sisältävät hedelmäsokuria (n. 6 % ), omena-, sitruuna- ja 
parkkihappoa, rautaa, pektiiniä sekä eräiden muiden aineiden ohella 
erästä mustaa väriainetta, ,,Bordeaux” -väriä, jota ulkomailla käytetään 
viinien värjäämiseen.

Karpalo
Vaccinium oxycoccus 

(Kuva n:o 22)

Yleisiä tunto- on kaikkialla pohjoismaissa tunnettu matala, pensasmainen kasvi, jolla 
merkkejä. Qn talvehtivat, nahkamaiset, pitkulaisen tai puikean suikeat, alta 

vihreän valkeat, reunoiltaan taaskäänteiset lehdet. Pienet, punaiset, 
yksinäiset kukat taaskäänteisillä liuskoilla ovat kiinnittyneet pitkiin, 
hienokarvaisiin periin. Kukkimisaika on kesä— heinäkuussa. Mehevät, 
hapahkot marjat ovat suuria ja tummanpunaisia.

Kasvupaikka. Karpalo kasvaa soissa kaikkialla maassamme.
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Lääketarkoituksiin käytetään marjoja: Fructus oxycocci, jotka ke- Käyttö, kerää-
. . . i • t.... minen y. m.rätään pääasiallisesti keväällä lumen sulamisaikaan ja myydään, sen- 

jälkeen kuin niistä on poistettu lehdet ja muut roskat. Tuoreiden mar- 
jain kuljetukseen käytetään joko 20 sm korkeita laatikoita tai pienem
piä tynnyreitä.

Karpaloita käytetään tämän ohella suuressa määrin virvokejuomien 
valmistukseen sekä kotitalouteen ja ansaitsevat sentakia tähänastista 
paljoa suuremmassa määrin tulla kerätyiksi maassamme, jonne niitä 
suuret määrät vuosittain tuotetaan Venäjältä.

Seuduissa, joissa on laajat suomaat, joilla karpaloita kasvaa vain Viljelys, 

vähäsen, voidaan tätä kasvia menestyksellä viljellä, joko jakamalla 
vanhempia taimia ja näitä jakotaimia istuttamalla tai mieluimmin is
tuttamalla siemeniä, joissa on vahva itu. Keväällä kerätyistä marjoista 
puserretaan voimakkaimmat ja suurimmat siemenet, jotka pannaan 
idätyslaitokseen (kts. prof. Grotenfeitin ohjeita lääkekasvien viljelemi
seen siv. 11), minkä jälkeen vahvimmilla iduilla varustetut siemenet 
kylvetään joko yksinään tai parittain suon kuivemmille paikoille. Kyl- 
vömaa valmistetaan sitä ennen poistamalla siitä suurempien suokas
vien, varsinkin ruohojen, juuria ja sekottamalla siihen hiekansekaista 
multamaata.

Amerikassa, varsinkin Kanadassa, viljellään karpaloita suuressa 
määrässä ja hyvällä menestyksellä.

Virmajuuri
Valeriana officinalis L.

(Kuva n:o 23)

on monivuotinen kasvi, tunnettu lääketarkoituksiin jo 1600-luvulta al-2 eisiä 
* käen käytetystä juurakostaan, joka tavallisesti on halkinainen, vieläpä 

5 sm pitkä sekä varustettu harmailla tai keltaisenruskeilla, noin 2 mm 
paksuilla pitkittäis juovaisilla juurilla. Noin 1 metrin korkuinen varsi 
on punaisenruskea ja uurteiiien, lehdet ovat vastakkaisia, pariosaisia, 
tavallisesti 5— 9 parisia, suikeilla lehdyköillä. Varren latvassa ja sen 
ylimmässä osassa kerrotuissa kolmihaaraisissa sarjaviuhkoissa sijaitse
vat kukinnot kantavat pieniä, vaaleita, punertavia, väkevästi tuoksuvia 
kukkia, joiden teriö on suppilomainen, epämukainen 5-lehtinen, kan- 
nusmaisella lisäkkeellä. Kukkimisaika on kesä—heinäkuu. Hedelmä 
on sulkahaiveninen, kuiva yksiosainen pähkinä.

Virmajuurta tavataan koko maassa pääasiallisesti kosteilla paikoilla, Kasvupaikka, 
kuten niityillä, järvien, jokien ja meren rannoilla, mutta myöskin mäen
rinteillä ja muillakin kuivanlaisilla paikoilla.
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Käyttö, kerää- Lääketarkoituksiin käytetään juurakkoa ja juuria: Radix valerianae,
mmen y. m. j Q̂ a iapi0na nostamalla kerätään kuivan sään vallitessa joko keväällä, 

jolloin juuri on vahvimmillaan, tai syksyllä, puhdistetaan mullasta, 
vettä käyttämättä sekä ripustetaan juuririhmasineen kuivumaan si
sällä kuivalle ja ilmavalle sekä eläimiltä suojellulle paikalle.

Vahvimmat ja paraimmat juuret saadaan kuivilla, kallioisilla pai
koilla kasvaneista yksilöistä. Virmajuuri menettää kuivuessaan 75 % 
painostaan.

viljelys. Virmajuurta viljellään varsinkin Saksassa suuressa laajuudessa ja
lienee se viljelemisen arvoinen meilläkin. Sen viljelykseen nähden vii
tataan prof. Grotenfeltin kirjaseen Ohjeita lääkekasvien viljelemiseen, 
siv. 31.

/



IV. Kasvisrohdokset.

Lääkekasveja kerättäessä on tarkoin katsottava, että ainoastaan 
sellaisia kasveja ja kasviosia kerätään, jotka kelpaavat lääketarkoituk
siin. On sentakia välttämätöntä tietää, mitä on kerättävä ja mistä kas
veista jokö koko kasvi tai erityisiä kasviksia, yhtä tai useampia on 
korjattava. Koska kuitenkin maan eri osissa yleensä ei ole tavatta
vissa kaikkia lääketarkoituksiin kelpaavia kasveja, tulee kerääminen 
tavallisesti käsittämään vain eräitä kasveja. Tästä on kuitenkin se etu, 
että helpommin voidaan oppia täysin tuntemaan se kasviaineisto, joka 
on saatavissa ja että sen kerääminen ja käyttäminen voidaan järjestää 
tarkoituksenmukaisesti ja sitä harjottaa suuremmassa laajuudessa.

Jotta sentakia tässä kirjasessa selitettyihin lääkekasveihin nähden 
helpommin ja yleiskatsauksellisemmin ilmenisi, mistä kasveista on ke
rättävä koko kasvi tai yksityisiä kasviosia, on allaolevaan luetteloon 
yhdistelty sekä kasvit että kasviosat ryhmiin, jotka on järjestetty roh
doksen laadun mukaan mainitsemalla sen suomalaisessa farmakopeassa 
vahvistettu latinalainen nimitys.

Kasvin nimi. Kasvi, Kasviosa. Rohdoksen latinalainen
nimitys.

Islannin jäkälä Koko kasvi Lichen islandicus.
Mali Lehdet, nuppuja ja kuk

kia kantavat varret Herba absinthii. 
Suopursu Lehdet, kukkia kantavat

vuosioksat » ledi.
Piparminttu Varret lehtiä ja nuppuja > mentae pipe-

kantavine haaroineen ritae.
Viljelty piparminttu Varret lehtiä ja nuppuja Herba mentae erispae.

kantavine haaroineen 
Tarha-ajuruoho Kukkia kantavat varret » thymi.
Kangasruoho » > » » > serpylli.
Sianpuolukka Lehdet Folium uvae ursae.
Raate > » menyanthis.

4
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Kasvin nimi. Kasvi, Kasviosa. Rohdoksen latinalainen 
nimitys.

Siankärsämö Kukat Flos millefolii.
Kamelisaunio Mykerö » chamomillae.
Kumina Hedelmä Fructus carvi.
Näsiä » » mezerei.
Kataja » juniperi.
Vattu » rubi idaei
Mustikka » myrtilli.
Karpalo » » oxycocci.
Pellava Siemen Semen lini.
Katinlieko Itiöt Lycopodium (Nikt)„
Torajyvä Claviceps purpurean

sklerotiot Secale cornutum.
Kalmojuuri Juurakko Rhizoma calami.
Alvejuuri » > filicis.
Rätvänä > tormentillae.
Väinönputki » ja juuret Radix angelicae.
Voikukka » > » » taraxaci.
Virmajuuri 3> > 2 » valerianae.
Kataja Juuri Lignum juniperi.
Valkosipuli Sipuli Bulbus allii.
Näsiä Kuori Cortex mezerei.
Paatsama » frangulae.

V. Esitettyjen lääkekasvien keräämisaika.

(Katso lähemmin luku II, siy. 3— 24).

Lääkekasvien keräämisaika on erinomaisen tärkeä rohdoksien ar- 
volle. Niiden käytettävyys lääketarkoituksiin voi nim. kokonaan riip
pua niistä ominaisuuksista, joita kasveilla on tiettynä aikana tai tie
tyllä kehitysasteella. Henkilöille, jotka aikaisemmin eivät ole niitä 
keränneet on sentakia erittäin tärkeätä ottaa tarkka selko niistä vuo
den ajoista, joina eri lääkekasvit ovat saavuttaneet sen kehityksen, että 
lie ovat kerättävät. Mutta kerääjän tulee tämän ohella voidakseen seu
rata kasvien kehitystä, ennakolta tutustua näihin kasveihin ja niiden 
kasvupaikkoihin seudulla, jolla niitä tullaan keräämään.
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Jotta saataisiin käsitys tässä kirjasessa mainittujen lääkekasvien 
keräämisajoista, on ne alempana olevassa luettelossa ryhmitetty niiden 
kuukausien mukaan, jolloin ne säännöllisissä oloissa voidaan kerätä 
maan eteläosissa. Luonnollisesti voi kasvien keräämisaika vaihdella 
maan eri osissa riippuen kasvupaikasta, säästä, ilmastosta j. n. e. 
Asianomaisten kasvien oikeina ja säännöllisinä keräämisaikoina on kui
tenkin allaniainittuja aikoja pidettävä:

Koko vuosi 
Maalis —huhtikuu 
Huht i—toukokuu

Touko—kesäkuu

Kesä—elokuu 
i >
1 —syyskuu

Heinäkuu

Elo-

Syys—lokakuu

Islannin jäkälä ( Cetraria islandica Acli.). 
Karpalo (Vaccinium oxycoccus L.).
Näsiä (kuori) (Dapne mezereum L ) .  
Kalmojuuri (Acorus calamus L.).
Kataja (juuri) (Juniperus communis L.). 
Voikukka (Taraxacum officinale L ). 
Virmajuuri (Valeriana officivalis L.). 
Paatsama (Rhamnus framgula L.).
Rätvänä (Potentilla tormentilla Neck). 
Suopursu (Ledum palustre L.).
Raate (Menyanthes trifoliata L.). 
Väinönputki (Angeliga archangelica L.).

» > littoralis L.).
Sianpuolukka (Archostaphylus uva ursi Sp.). 
Tarha-ajuruoho (Thymus vulgaris L.). 
Kangasajuruoho » serpyllum L.). 
Kamelisaunio (Matricaria chamomilla L.). 
Kumina ( Carum carvi L.).

—elokuu Mustikka (Vaccinium myrtillus L.).
> Vattu (Rnbus idaeus L.).
» Vilj. piparminttu (Menta crispa L.).
> Piparminttu (Menta piperita L.).
» Torajyyä ( Claviceps purpurea Tul.).

— syyskuu Siankärsämö ( Achillea miUefolium L.).
» Mali (Artemisia absinthium L.).

Näsiä (marjat) (Daphne mezereum L.). 
Valkosipuli (Allium sativnm L.).
Pellava (Limim usitatissimum L.). 
Katinlieko (Lycopodium clavatum L ). 
Metsänä!vejuuri (Aspidium filix mas Sw.). 
Korvenalvejuuri » spinilosum Sw.). 
Kalmojuuri (Acorus calamus L.).
Rätvänä (Potentilla tormentilla Necli.). 
Kataja (marja) (Juniperus communis L.).



Loka—marraskuu Voikukka (Taraxacum officinale Web.). 
i > Virmajuuri (Valeriana offidnalis L.).
> > Kataja (juuri) (Juniperus communis L.).

Kuivattami
sen tarkoitus.

Kuivattamis- 
tapoja ja 
laitteita.

VI. Lääkekasvien kuivattaminen.

Kasveja ja kasviosia voidaan keräämisen jälkeen tavallisesti säi
lyttää vain lyhyen ajan, niiden vesipitoisuus kun on tavallisesti suuri. 
Jotteivät ne tämän johdosta turmeltuisi, on keksitty ja käytetty eri 
kuivattamistapoja ja -keinoja. Kuivattamisen tarkoituksena on mah
dollisimman lyhyessä ajassa haihduttamalla vähentää kasviosien vesi
määrää. Tämä keino kasvien ja kasviosien kestäviksi tekemiseksi ja 
niiden tuoreina ollessa erikoisten ominaisuuksien säilyttämiseksi on eri
toten lääkekasveihin nähden näyttäytynyt luonnollisimmaksi ja tarkoi
tuksenmukaisimmaksi. Toisiakin keinoja voidaan ajatella, mutta ne 
eivät käytännölliseen ja yleisempään soveltamiseen nähden tarjoa sa
moja mahdollisuuksia kuin kuivattamistapa.

Lääkekasvit ja kasviosat voidaan luonnollisesti kuivattaa monella 
tavalla. Erilaisia ja erilaatuisia kasviosia on myöskin eri tavoin kuiva
tettava. Kuivattamistavat eroavat toisistaan pääasiallisesti vain sen 
lämpömäärän ja ajan puolesta, jossa kuivattaminen tapahtuu.

Tavallisin ja monissa tapauksissa soveliain kasvien ja kasviosien 
kuivattamistapa on niiden kuivattaminen kuivassa ja lämpimässä il
massa ilmavassa ja varjoisassa paikassa. Tätä tapaa voidaan aina 
käyttää kuivatettaessa koko kasveja ja hienompia, lehtiä, kukkia, ja

Kuva n:o 24. Kuivusteline.
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nuppuja kantavia varsia, yksityisiä kukkia y. m. vähemmän vesipitoi
sia ja ohuita kasviosia kuivatettaessa.

Sivulla 4 mainittujen menettelytapojen ohella voidaan ilmassa 
kuivatettaessa käyttää sellaista kuivaustelinettä, joka on vieressä ku
vattu (kuva 24). Tämä yksinkertainen, hyllyistä tehty kuivatuslaitos 
tarjoo muiden rinnalla sen edun, että teline kokonaisuudessaan voidaan 
helposti siirtää paikasta toiseen, ilman että kasvit tai kasviosat siir
tyvät tai tulevat pudistelluiksi. Helposti puhdistettavat, pienoista teh
dyt hyllyt ovat sitäpaitsi hyvä alusta kuivatettaviksi levitetyille kasvi- 
osille.

Yksinkertainen menettelytapa on kuivattaminen ilmavalla ullakolla 
tai asumattomassa huoneessa tavallisessa lämmössä (15— 20° C). Ke
rätyt kasvit ovat tässä tapauksessa mieluimmin ripustettavat pienem
miksi nipuiksi sidottuina tai levitettävät hyllyille vastamainitussa kui- 
vaustelineessä.

Mehukkaita ja paksuja kasviosia ei sen sijaan tavallisesti voida 
kuivattaa vastamainituilla tavoilla, koska menenisi kovin pitkä aika 
kuivan rohdoksen saamiseksi ja pilaantumisen vaara olisi tarjolla. Täl
laisia kasviosia varten käytetään sentakia menettelyjä, jotka tekevät 
nopeamman ja samalla täydellisen kuivatuksen mahdolliseksi, mikä 
tavallisesti saavutetaan käyttämällä lämmitettyä ilmaa.

Kuva n:o 25. Kuivauskehys.
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Yksinkertaisimpia ja vanhimpia tällaisen kuivattamisen laitteita 
ovat kuivauskehykset. Ne ovat kapeista pienoista kehyksen sisään 
tehtyjä arinoita tai seuloja. Ne yhdistetään nyörillä ja ripustetaan, 
kuten kuva n:o 25 osottaa päällekkäin riippumaan koukusta, joka on 
kiinnitetty uunia vastassa tai sen vieressä olevaan seinään. Kun uunia 
lämmitetään, aikaansaa siitä säteilevä lämpö tasaisen kuivatuksen, joka 
on tärkeä useille rohdoksille, kuten mehukkaille lehdille, kuorille ja 
juurakoilla.

Viime aikoina on kuitenkin, vaatimusten lisääntyessä arempien ve- 
getabiilisten raaka-aineiden kuivatustapoihin nähden, yhä enemmän ru
vettu käyttämään tekniikan apua. Yksinkertaisemmat kuivauslaitteet 
ovat saaneet väistyä nerokkaiden ja samalla parempien sekä tarkoi
tuksenmukaisempien laitteiden tieltä. Nämä n. s. kuivauslaitokset ovat 
saaneet laajan käytännön maissa, joissa talouden tarpeiksi konservoi
minen on yleisempää ja joissa varsinkin tehdasmaista kuivattamista 
harjoitetaan. Lääkekasvien kuivattamiseen ovat nämä kuivauslaitokset 
osottautuneet mitä tärkeimmiksi ja ansaitsevat tulla yhä laajemmin 
käytetyiksi.

Kuivauslaitoksia on useammanlaisia, joiden rakenne suuremmassa 
tai vähemmässä määrin eroo toisistaan riippuen lämmittämistavasta.

Vieressä oleva kuva (n:o 26) osottaa pienen, käytännöllisen ja var
sinkin lääkekasvien kuivattamista varten pienemmissä määrissä eri-

Kuva n:o 26. Kuivauslaitos.
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Kuva n:o 27. Kuivauskehys.

t T T

Kuva n:o 28. Lämmön kiertely kuivauslaitoksessa.

koisen käyttökelpoisen kuivauslaitoksen, jonka hankintakustannukset 
eivät ole suuret. Se on valmistettu amerikkalaisen mallin mukaan ja 
on siinä kahden sivuseinämän välissä suurempi tai pienempi määrä 
kuivauskehyksiä. Noin 50 sm pitkien ja 30 sm leveiden kuivauskehys- 
ten pohjana on, kuten kuvasta n:o 27 näkyy, galvanoitu tai tinattu 
rautalankaverkko, jolle kuivatettavat kasviosat asetetaan. Tällä lai
tokselle ei ole, niinkuin suuremmilla ja tehdasmaista liikettä varten 
tarkoitetuilla omaa tulisijaa, vaan asetetaan se hellalle, tuliaukon 
päälle. Tästä aukosta, joka lämmitettäessä pitää olla renkailla sul
jettu, virtaa lämpö kuivauslaitokseen, jonka kuivauskehysten välissä

i
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Ohjeita ja 
neuvoja kui
vattamiseen.

lämmitetty ilma sitten virtailee. Kuivatettavia kasveja ja kasviosia 
ei saa levittää koko kuivauskehyksen pohjan yli, vaan on osa siitä 
jätettävä tyhjäksi, jotta lämpö esteettömästi pääsee kiertelemään, ku
ten kuva n:o 28 osottaa. Sen kautta että laitos ylhäältä on avonainen, 
saadaan kuivatukselle tarpeellinen ilmanvaihto aikaan.

Marjoja ja siemeniä kuivatettaessa peitetään kehysten pohja voi
paperilla, jotteivät marjat ja siemenet pääsisi putoilemaan rautalanka- 
verkon läpi.

Jotta kuivauslaitokseen pantuja kehyksiä olisi helppo ottaa siitä 
ulos sekä tarpeen tullen siirtää korkeammalle tai matalammalle, on lai
tos varustettu yksinkertaisella vipulaitoksella, kuten kuvasta n:o 26 
selviää.

Lääkekasveja kuivatettaessa on hellaa lämmitettävä vähitellen, niin 
ettei kuivauslaitoksen läpi virtaileva ilma liian nopeasti lämpiä. Liian 
nopea ja korkea lämpö vahingoittaa kehyksille kuivatettaviksi levitet
tyjä kasviosia. Kuivattaminen toimitetaan muuten tavallisella tavalla, 
ellei jonkun erityisen kasvin tai kasviosan kuivattamisesta ole toisin 
määrätty. Seuraavia yleisiä ohjeita on kuivatettaessa kuitenkin nou
datettava :

kasvit ja kasviosat kuivatetaan vähitellen lisättävässä 
lämmössä, kunnes saadaan kestävä ja kuiva tuote;

kuivatetun tuotteen tulee mikäli mahdollista säilyttää 
sama muoto, maku ja haju, joka on kerätyllä kasvilla tai 
kasviosalla;

kasveja ja kasviosia ei ole milloinkaan kuivatettava niin 
paljon, että ne tulevat hauraiksi; lämpö ei yleensä saa ko
hota yli 45— 50° C;

on kuivatettava ainoastaan puhtaita tai puhdistettuja 
kasveja ja kasviosia;

erilaisia kasveja tai kasviosia ei milloinkaan pidä sa
malla kertaa kuivattaa;

kasveja ja kasviosia ei ole milloinkaan kuivauslaitok- 
sessa pidettävä kauvemmin kuin tarpeellista on;

kuivauslaitos ja kaikki sen osat ovat aina pidettävät 
puhtaina.
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VII. Lääkekasvien keräämis*, säilytys* ja 
kuljetusastiat.

Maissa, joissa lääkekasvien keräämistä ja viljelemistä harjoitetaan 
suuressa määrässä ja joista samalla rohdoksia viedään ulkamoille, pi
detään kerättyjen kasvien ja kasvirohdoksien säilytys- ja kuljetus- 
tapaa erittäin tärkeänä. Kasvisrohdoksen laatu ja arvo tulee nim. suu
ressa määrin riippumaan rohdoksen säilytys- ja kuljetustavasta. Ke
räämisen ja kuivattamisen jälkeen vahingoittuvat nimittäin useat kas
vit ja rohdokset helposti ja auttamattomasti, jos ne joutuvat auringon 
tai kosteuden vaikutuksen alaisiksi tai jos hyönteiset niitä pääsevät 
pilaamaan j. n. e. Oikeinkin kerätty ja kuivatettu rohdos on usein 
arvoton kauppatavaraksi, ellei sitä ole huolellisesti säilytetty ja sopi
valla tavalla kuljetettu myyntipaikkaan. Tästä syystä on näihin seik
koihin meilläkin kiinnitettävä huomiota, jotta meillä kerätyt rohdokset 
voisivat kilpailla ulkomailta tuotujen tuotteiden kanssa.

Kullekin sekä tuoreelle että kuivatetulle kasvi- tai rohdoslajille käy
tetään erilaisia tarkoituksenmukaisia astioita, koreja, laatikoita tai tyn
nyreitä, joiden muoto on sellainen, että kukin kasvilaji ja rohdos, joka 
myydään, voidaan kestävässä ja vahingoittumattomassa muodossa osta- 
jalle toimittaa.

Tuoreiden kasvien ja kasviosien keräämiseen käytetään pääasialli
sesti koreja (Kuvat n:o 29, 30, 31).

A B C
Kuva n:o 29.

A B C
Kuva n:o 30.

Kokonaisia kasveja, varsia lehtiä-, nuppuja- ja kukkm-kantavine 
oksineen, lehtiä ja kukkia varten käytetään matalia, pitkulaisia ja tila
via koreja, joiden pohjapinta-ala on suuri ja joissa kasvit ja kasviosat 
voidaan sulloutumatta ja taittumatta säilyttää kuivattamiseen asti 
(kuvat n:o 29: A ; 30: A, B, C; 31: A).

5

Keräämisas-
tioita.
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Säilytys-
astioita.

B C
Kuva n:o 31.

B
Kuva n:o 32.

Kuivia hedelmiä, siemeniä, juurakotta, juuria ja kuorta voidaan 
kerätä minkämuotoisiin koreihin tahansa (kuva 31: B, C).

Miehukkaita hedelmiä kerätään, jotta ne eivät pusertuisi, mataliin 
koreihin, jotka sitten tyhjennetään mataliin laatikoihin (kuva n:o 32). 
Jos on tarkoitus myydä ne tuoreiltaan, tulee sen tapahtua mahdolli
simman pian.

Kerättyjä kasvia ja kasviosia ei saa levittää maalle, sillä sään
nöllisesti pilaantuvat ne siitä ja likaantuvat usein tavalla tai toiselle, 
vaan on ne samana päivänä, kun ne kerätään, puhdistettava, jos se on 
tarpeellista, ja kuivatettava.

Kuivatettuja kasveja ja kasviosia säilytettäessä käytetään kokonai
sia kasveja ja lehtiä, nulppuja ja kuikkia kantavia varsia varten joko 
suuri, matalia, sisältä paperilla (voipaperilla) verhottuja koreja (kuva 
n:o 29: B, C; 31: A) tai matalia laatikoita, jotka peitetään tiiviisti sul
keutuvilla kansilla. Hedelmiä, siemeniä, juurakotta, juuria, kuorta säi



lytetään tiiviissä laatikoissa tai muissa puuastioissa, kuten tynnyreissä 
y. m. s. (kuva 33 ja 34).

3B

Kuva n:o 33. Kuva n:o 34.

Kuivatettuja kasveja ja kasviosia sisältäviä koreja säilytetään kui
vissa, ilmavissa ja varjoisissa paikoissa, kunnes valmis tuote voidaan 
lähettää myytäväksi, minkä aina tulee tapahtua mahdollisimman pian.

Kuljetettessa mehukkaita marjoja käytetään matalia, keskeltä väli
seinällä varustettuja laatikoita, joiden pituus tavallisesti on 1 metriä, 
leveys 50 sm ja korkeus 20 sm, sisältäen noin 50 kg tai myöskin ovat 
ovat ne 80 sm pitkiä, 40 sm leveitä ja 15 sm korkeita, sisältäen n. 
25 kg (kuva n:o 32). Laatikoiden tulee olla täynnä ja mieluimmin 
sisältää 2 kg yli määrätyn määrän. Hyvä, joskaan ei välttämätöntä, 
on verhota pohja ja laidat voipaperilla.

Kasvisrohdoksia myytäessä on säännöllisesti joka astiasta ilmoitet
tava:

1) kasvin, kasviosan ja rohdoksen nimi;
2) paino kiloissa tai sen osissa;
3) keräämispaikka ja -päivä;
4) kuivattamistapa;
5) kerääjän nimi.

Kuljetus-
astioita.
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Liite.

1. Yleisiä ohjeita sienien keräämiseen ja kuivattamiseen.

1. Älkää milloinkaan poimiko sientä nyhtäsemällä sitä juurineen 
irti, vaan leikatkaa sieni veitsellä maan rajasta!

2. Poimikaa ainoastaan tunnettuja, ruuaksi kelpaavia sieniä!
3. Poimikaa ainoastaan terveitä ja kelvollisia, ei märkiä sieniä!
4. Älkää poimiko vanhoja eikä hyönteistoukkien tai etanain vioit

tamia seiniä, sekä halkaiskaa suuremmat sienet nähdäksenne, että ne 
ovat kelvollisia!

5. Peratkaa sienet mahdollisimman pian poimimisen jälkeen ja 
käyttäkää tällöin puhdasta veistä (puukkoa tai kynäveistä)!

6. Poistakaa peratessa:
a) hyönteistoukat, etanat sekä niiden vioittamat osat sienistä;
b) roskat y. m.;
c) niiden sienien nahka, joista se helposti irroittuu lihasta;
d) täyskasvuisten sienien jalka, jos se on kova tai sitkeä.
7. Älkää poistako —  ainakaan nuorista sienistä .— hatun alapuo

lella olevia levyjä tai ham/paita, sillä ne ovat ravintorikkaimmat!
8. Leikatkaa suuremmat sienet pienempiin osiin!
9. Lajitelkaa peratessa sienet niin, että samanlajiset tulevat yhteen!
10. Huuhtokaa heti peratut sienet raittiissa vedessä ja antakaa 

niiden olla siinä joitakuita tuntia! Jos sienet kuivataan, ei niitä ensin 
tarvitse panna veteen (Katso alempana kuivattamista!)

11. Keittäkää senjälkeen sieniä —  panemalla vähän suolaa se
kaan ;— 10— 20 minuuttia. Hyviä, myrkyttömiä sieniä voidaan kuiten
kin ilman edelläkäypää keittämistä suolata.

12. Suolatkaa heti senjälkeen sienet erittäin hyvin (käyttämällä 
riittävästi suolalaukkaa) hyvin tehtyihin, pienempiin vanneastioihin 
(kuten suuriin silakkanelikkoihin, kts. kuvaa 33 ja 34), jotka sitten 
ovat säilytettävät viileässä paikassa.

13., Kuivattamiseen käytetään hyviä ja helposti perattavia sieniä, 
jotka, jos ne ovat maultaan karvaita, ovat huuhdottavat, pantavat ve
teen ja keitettävät, mutta jotka muussa tapauksessa voidaan heti puh
distamisen jälkeen käyttää -— ja ovat sienet:

1) pujotettavat nyöriin tai levitettävät arinalle tai seulalle (Kuv. 
n:o 8);
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2) ilmassa kuivatettavat vetoisassa paikassa, kunnes ne ovat puoli- 
kuivat, ja

3) kuivatettavat joko tavallisessa huonelämmössä tai lievässä uunin- 
lämmössä (esim. leipomisen jälkeen).

14. Kuivatetut sienet pakataan puhtaisiin, pieniin säkkeihin (a 2— 
5 kg), jotka ripustetaan kuiville, ilmaville paikoille.

2. Yleisiä ohjeita marjojen keräämiseen.

1. Poimikaa marjoja ainoastaan kuivan ja kauniin sään vallitessa!
2. Poimikaa ainoastaan täysin terveitä, ehjiä ja kuivia marjoja!
3. Peratkaa marjat tarkoin, eroittakaa kypsymättömät marjat, leh

det ja roskat! Älkää milloinkaan käyttäkö tähän tarkoitukseen vettä!
4. Poimikaa ja peratkaa marjoja, ainoastaan puhtain käsin ja puh

taisiin astioihin!
5. Lajitelkaa marjat, mikäli mahdollista, suuriin ja pieniin!
6. Käyttäkää marjain kuljetukseen ainoastaan matalia koreja tai 

laatikoita! (Kts. kuva n:o 30 ja 32.)
7. Myykää marjat mahdollisimman pian, sillä vanhentuneista mar

joista maksetaan huonompi hinta tai ei niitä osteta ensinkään.

a) Puolukat ovat poimittavat puolikypsinä!
b) Marjoja ostetaan tavallisesti painon mukaan. N. s. pyörivistä 

marjoista s. o. ehjistä, kiinteistä ja kuivista, saadaan korkein käypä 
hinta.

c) Puolukoita poimitaan etupäässä marjanpoimimislaitteella.
d) Marjain kuljetusastiain tulee olla 100 sm pitkiä, 50 sm leveitä 

ja 20 sm korkeita sekä olla poikkiseinällä jaettuja kahteen yhtä suu
reen osaan.

Kuva n:o 35. Marjanpoimimislaite.

Juurenn ostaja.
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