teksti ja kuvat
Leena Hokka

Broccoliinit
kasvamaan!
Pienet versovat, varsineen nautittavat parsakaalit ovat
kaaleista herkullisimpia. Leena Hokka testasi kuusi pientä ja
pari suurempaa lajiketta ja kertoo, miten pääset poimimaan
terveyspommeja juhannuksesta talven kynnykselle.

Parsakaalissa terveyttä
edistävät ainekset ovat
huipussaan.”
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Parsakaalinnuppuja
valmiiksi suuhun sopivina annoksina.
Mitä pienempi sen
mehevämpi. Satoa
kannattaa korjata
usein, sillä nuput aukeavat nopeasti.

Kahdesta broccoliinista yhdellä korjuukerralla poimittu sato. Vihreä 'Atlantis' F1
ja purppurainen 'Santee' F1. Muutaman
päivän päästä saa jo
uutta satoa.
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Hieno!
maku

Satoa korjataan moneen kertaan

Leena Hokka kokeilee
erilaisia kasveja
vihannesmaallaan
III-vyöhykkeellä.

P

arsakaalilla (Brassica oleracea Ita- kauden jälkeen toisena vuonna, mutta eivät
lica-Ryhmä) on niin huikea määrä talvehdi meillä. Esimerkiksi kovasti himoithyviä ominaisuuksia, että vuo- semani valkoiset parsakaalit ’White Sprousien tauon jälkeen halusin ehdot- ting Early’ ja ’White Star’ ovat jääneet palstomasti ottaa sen taas viljelyyn. tallani pelkiksi lehtipehkoiksi.
Siitäkin huolimatta, että palstani maa on
möhöjuurisienen saastuttama enkä siksi Kaali viihtyy viileässä
voi pitkään aikaan viljellä siinä kaaleja tai Taimikasvattajana luulin olevani kovinkin
muita ristikukkaisia kasveja. Kokeiluani vartaitava, mutta kaalin taimet olivat toista
ten jouduin perustamaan kokonaan uuden
mieltä. Ensimmäisenä vuonna taimet kasvihannesmaan. Lisäksi tiesin, että ilman
voivat aluksi mainiosti, mutta istutusajan
hyönteisverkkoja en tulisi saamaan satoa. koittaessa ne nuutuivat yksi toisensa jälVain taajamapihalla aikoinaan kaalini kas- keen sekä kasvimaalla että poteissa. Juuvoivat kauniiksi ilman suojaavia verkkoja.
risto oli hävinnyt kokonaan. LuonnonvaMutta mitäpä en tekisi monikäyttöisten ja rakeskuksen (Luke) asiantuntija totesi syylterveysvaikutteisten herkkujen eteen, varsin- liseksi taimipoltteen, joka ehkä sittenkin oli
kin kun parsakaalin satoaika yltää juhannuk- piileskellyt jo taimimullassa.
sesta marraskuulle, ja jo muuSeuraavana vuonna
tamalla taimella kattaa helposti
sekoitin
taimimultaan
”Kiihkeimmän
perliittiä, sillä seurauksella
oman tarpeen.
sesongin
Sato ei valmistu kertarytinällä
että taimet kärsivät kuivaan sopivina annoksina, koska
vuudesta koko taimikasvaaikaan tuolajikevalintani painottuu versotusajan – kasvualusta lietanto
ylittää
viin, runsashaaraisiin lajikkeinee ollut liian hötöä. Kun
siin. Niillä on hoikat kukinnot ja
taimet olivat juurtuneet
kulutuksen.”
mehevä kukintovarsi. Kotimaikasvimaalle, jatko tuntui
sesta siementarjonnasta löytyy monia uudes- sujuvan leikitellen. Tärkeää oli vain pitää
taanversovia lajikkeita. Englannin kielessä tuholaisverkot paikoillaan estämässä kirppojen ja kaalikoiden tuhot. Olen kokeillut
niistä käytetään termiä sprouting broccoli.
Kauppojen vihannesosaston broccoliini eri verkkoja: Ohutta verkkoa on ollut kätevää
eli varsiparsakaali on melko uusi hybridivi- yhdistää ompelukoneella 2–3 arkkia yhteen,
hannes, parsakaalin ja härmekaalin eli kai- mutta ohuuden takia verkko on repeillyt hellaanin risteymä. Ulkonäöltään ja käyttö- posti. Paksumpi verkko on hintavaa, mutta
ominaisuuksiltaan se vastaa versovia par- kestää vuodesta toiseen.
sakaalilajikkeita. Nykyisin myös versovista
Vasta elokuussa uskalsin poistaa verkot
lajikkeista voidaan käyttää nimeä broccoliini. ja nauttia kaalien kauneudesta. Kesä 2016
Ulkomailta tilatessa lajikevalinnassa saa
oli kaalikoiden huippuvuosi: joka kerta kun
tosin olla tarkkana, sillä juuri sprouting broc- raotin verkkoja, niitä lennähti sisään. Kasvucolien ryhmässä on paljon kaksivuotisia harsoa en käytä kaaleilla lainkaan, koska liika
lajikkeita, jotka antavat satoa vasta kylmän kuumuus on usein ongelma jo toukokuussa
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a
Satoise
lajik

Lajikkeet
kokeilussa

istutuksen aikaan. Harso nostaa lämpöä
verkkoa enemmän. Pahimmillaan kuumuus voi estää parsakaalin kukintojen
muodostumisen.
Sadonkorjuulla ei näy loppua

Juhannuksena korjaan ensimmäiset kukinnot. Kun keskimmäiset pääkukinnot on
korjattu, satoa seuraa ensimmäisen asteen
sivukukinnoista. Niiden jälkeen toisen
asteen haaroista ja sitten vielä seuraavistakin. Kukintojen suuri määrä kompensoi mainiosti pientä kokoa. Kiihkeimmän
sesongin aikaan elokuussa tuotanto ylittää kulutuksen, mutta onneksi parsakaali
on kiitollinen pakastettava.
Pyrin keräämään parsakaalini tiiviinä ja
nuppuisina, mutta joskus ne ehtivät aueta.
Kukkaankin ehtineet voi syödä, vaikka
maku onkin saattanut heiketä. Tärkeintä
on leikata myös ylimennyt sato pois, jotta
uusien nuppujen tulo ei esty.
Kuumissa ja kuivissa kasvuoloissa parsakaaliin saattaa kertyä kitkerä makuvivahde, kun taas viileän kauden parsakaalit ovat mietoja ja makeita. Mitä pienempi
kukinto, sitä mehukkaampi varsi, parempi
maku ja lyhyempi keittoaika.
Parsakaalissa terveyttä edistävien aineiden pitoisuudet ovat huipussaan tuorekäytössä tai kevyesti höyrytettynä.
Varsinkin violetit parsakaalit söisin mielelläni kypsentämättöminä kauniin värin
kera, mutta parsakaalin maku on mielestäni tuorekäyttöön liian voimakas. Violetti väri liukenee keitinveteen, ellen lisää
veteen reilusti sitruunamehua tai etikkaa,
mikä taas vaikuttaa makuun. Öljyssä nopeasti freesattuna väri on säilynyt kohtuullisen hyvin.

1.

'ATLANTIS' Tämä ei oikeastaan ole parsakaali vaan brokali, parsakaalin ja kukka-

kaalin risteymä. Kukkakaalilta kasvi on saanut
tiiviin ja hillityn kasvutavan. Muuten lajiketta voisi
luulla versovaksi parsakaaliksi.

2.
3.

'CALABRAIS' Vanha italialainen perinnelajike. Aikainen. Keskikokoisen pääkukin-

non jälkeen pienempiä sivukukintoja runsaasti.

4.

'HEALTHY OPTION' F1 Lajikkeista aikai-

tää paremmin kuumennusta. Myös varsi on vio-

sin. Versova parsakaali, jolla on hyvänko-

letti. Satokausi alkaa vasta elokuussa.

koinen kukinto. Taimi on hillittykasvuinen, samaan tapaan kuin brokali.

5.

'PREMIUM CROP' F1 Kokeiluni ainoa suuren pääkukinnon tekevä hybridilajike, vuo-

delta 1975. Päällisin puolin samannäköinen kuin
kaupassa myytävät 400 gramman parsakaalit,

7.

'SUMMER PURPLE' Suhteellisen aikainen,
violettinuppuinen lajike. Violettien lajikkei-

den väri tulee terveellisistä antosyaaneista. Keittiöpuutarhan kaunistus.

8.

'PURPURNAJA KOROLEVA' Samanaikainen Summer Purple -lajikkeen kanssa ja

'GREEN SPROUTING' Vanha, italialainen

mutta maukkaampi. Varsi paksu, kova ja lyhyt.

kulttuuriperintölajike. Aikainen ja satoisa.

Pääkukinnon jälkeen syntyy vielä hyvänkokoisia

venäläisen kasvinjalostuksen oma vaihtoehto.

sivukukintoja. Suurikokoiset kukinnot.

Siemenet ovat peräisin Seemnemaailman vali-

Pikkuruisia kukintoja yhdellä korjuukerralla jopa
kymmenkunta samasta kasvista. Korjuukertoja
jopa kerran viikossa. Kookas pensas.

6.

'SANTEE' Uusi hybridilajike, jonka väri on

muutenkin kovin samankaltainen. Lajike lienee

koimasta.

’Summer Purplea’ intensiivisempi ja kes-
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Parsakaali taimettuu kuukaudessa

Parsakaali siemenestä satoon
1 Kylvä esikasvatukseen 3–5 viikkoa ennen istutusta. Suosittelen hajakylvöä ja koulimista pieniin
potteihin alinta lehtiparia myöten, jotta varresta
ei tule luiru. Ihanteellinen esikasvatuslämpö on
+15 astetta. Kaali on arka taimipoltteelle, joten
käytä puhdasta taimimultaa.
2 Kun koulit kaalin taimia, istuta ne aina edellistä
syvempään. Mitä isommiksi taimet kasvavat, sitä
enemmän ne arvostavat viileää kasvupaikkaa.
Voit myös kylvää kaalit suoraan ulos harson tai
verkon alle toukokuussa Etelä-Suomessa. Kasvavia taimia kannattaa mullata. Parsakaali ei ole
hallanarka, pikkutaimet kestävät ainakin 3 pakkasastetta.
3 Totuta taimia ulkoilmaan ja istuta ulos toukokuussa. Istuta entistä syvempään, jos varsi on
venynyt pitkäksi. Jätä 50 senttiä taimiväliä. Peitä
taimet aluksi harsolla, jos yöt ovat kylmiä. Vaihda harso hyönteisverkkoon heti säiden lämmetessä. 4 Parhaan sadon saat syvämultaisesta,
tasakosteasta ja humuspitoisesta maasta. Hyvin
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palanut lanta tai komposti, luujauho ja sarvilastu
sopivat peruslannoitukseen. Ripaus kalkkia tai
tuhkaa on usein eduksi, koska lähellä seitsemää
oleva pH estää möhöjuuren leviämistä. Eloperäisellä katteella pidät kosteuden tasaisena. Lannoita nopeavaikutteisella, veteen liuotetulla lannoitteella pari kertaa kesällä. Ajoita ensimmäinen
lisälannoitus ensimmäisen sadonkorjuun jälkeen
ja toinen noin kuukauden päähän tästä.
5 Korjaa kukinnot säännöllisesti, kun ne ovat vielä
tiiviitä ja kukkanuput nuppineulan pään kokoisia.
Leikkaa versovista lajikkeista 15–25 sentttiä vartta
mukaan. Ryöppää ja pakasta ylimääräinen sato.
6 Kaalin vaivoja ovat kuvan taimipolte sekä tuholaisista kaalikoi, kaalikärpänen, kaaliperhonen,
kirppa ja rapsikuoriainen. Käytä tiheäsilmäistä
tuhohyönteisverkkoa. Muista lisäksi neljän vuoden viljelykierto. Nitistä toukat sekä lehtien alapinnoilla olevat munarykelmät sormin. Voimakastuoksuiset seuralaiskasvitkin – sellerit, samettikukat ja kamomillasaunio – voivat hillitä tuhoja.

”Ihanteellinen
esikasvatuslämpötila on
+15 astetta.”
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