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Kevätkylvöjen aika!

’Martta’-pellava kukkii.

Pellava on kaunis kuivakukka.

Siemenkuulumisia

Kevät tulee ja ilolla sekä innolla pääsee taas seu-
raamaan mitä puutarhasta nousee vaikka syksyisen 
kylvön myötä. Mutta onneksi on paljon lajeja, joita 
voi keväälläkin kylvää, kuten kotimainen pellavalajike 
’Martta’. Se polveutuu maatiaiskuitupellavasta ja tuli 
markkinoille 1935. Luonnonvaraisen pellavan oletetaan 
olevan peräisin Kaukasukselta. Pellavaa on viljelty jo 
kivikaudella eli 3000-�000 vuotta sitten, Suomessa sen 
viljely oli suurimmillaan 1700-luvulla. Pellavan vilje-
ly onnistuu onneksi pienellä pläntillä omallakin pihalla 
ja sen herkkä kukinta sopii mainiosti kesäkukkapenk-
kiinkin. Pellava kylvetään keväällä kosteaan maahan 
mahdollisimman aikaisin, perinteinen kylvöpäivä on 
ollut Eerikin päivä toukokuussa eli 18.5. Sopiva kylvö-
syvyys on 1,5-3 cm. Parhaimmat maat viljelyyn ovat 
hikevät hieta- ja savimaat. Pellava on kaunis myös ko-
ristekasvina sekä kuivakukkana. Kuivakukkakäyttöön 
pellava kerätään, kun siemenkodat ovat vielä vihreitä.

’Martta’ –pellavan ylläpitoviljely on tuottanut hy-
vää satoa ja ainakin tällä hetkellä ’Martan’ elämä on 
”turvattu” ja se ei ole enää ylläpidettävissä lajeissa. 
Jotta sen ja muiden ylläpidettävien lajien tilanne säi-
lyisi näin, niin olisi hyvin tärkeätä, että näitä kantoja 
palautuisi syksyllä jälleen siemenvälitykseen. 

Pinaattihierakasta satoa jo alkukesästä!

Kasvien historia on mielenkiintoista ja yksi tällaisen 
historian omaava kasvi on pinaattihierakka ”Fredrika”. 
Tämä pinaattihierakka-kanta on peräisin Runebergien 
puutarhasta Porvoosta eli Fredrika Runebergin ajoilta 
(185�–1878). Puutarhassa kävellessä voi tuntea histori-
an havinaa, sillä se on vieläkin samanlainen kuin Rune-
bergien siellä asuessa. Jos kesällä on asiaa Porvooseen, 
niin puutarhassa kannattaa vierailla! Pinaattihierakka 
on vähän harvinaisempi monivuotinen lehtivihannes, 
jonka lehtiä voidaan käyttää kasvin nimen mukaisesti 
keitettynä pinaatin tavoin. Pinaattihierakka tunnetaan 
myös nimellä vihannessuolaheinä. Hierakat ovat van-

fPellavan kuivatus riihessä.
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Näkymä Runebergien puutarhasta Porvoossa.

fPerinteisiä ruukkukasveja kotimuseon 
edustalla.

hoja viljelykasveja ja 1500-luvulla niiden viljely oli mm. 
Englannissa suosittua.  Mutta pinaattikasvien yleistyttyä 
hierakoiden viljely väheni. Pinaattihierakan viljely on help-
poa, kylvö onnistuu aikaisin keväällä ja se on vaatimaton 
maanlaadun suhteen. Hoitoakaan se ei oikein tarvitse kesän 
aikana, halutessaan kukkavarret voi poistaa. Mutta muu-
tama varsi kannattaa kumminkin jättää siementen tuotan-
toon. Jo kesän alussa (ei kylvövuonna kumminkaan) siitä 
pystyy keräämään satoa ja tekemään vaikka keväisen vi-
hannessuolaheinä-keiton (sorrel-soup).

Kasvuterveisin
anne leino

Kuvat: Anne Leino

Toukokuun lopulla satoa jo kerättävissä. Pinaattihierakan siemenet vielä vihreitä.


