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1

JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön aihe tuli mieleen jälkeenpäin, kun olin TOP -harjoittelijana POLUT hankkeessa. Silloin tein yrttien viljelyyn ja yrttien jatkojalostukseen liittyviä töitä. Olen ollut
myös Metsäruusun opetuspuutarhalla TOP -harjoittelijana useasti ja olen tehnyt kasvihuoneessa kasvatettavien kasvien erilaisia kylvö-, istutus- ja hoitotöitä. Itse asiassa minä opiskelen Lapin ammattiopistossa, Metsäruusun oppilaitoksessa puutarhatalouden perustutkintoa
ja valmistun puutarhuriksi.

Itse en tarkalleen tiedä, miksi valitsin juuri nokkosen työni aiheeksi, mutta se vaikutti hyvin
mielenkiintoiselta ja erityiseltä kasvilta. Ennen en osannut edes ajatella, miten monipuolinen
ja monikäyttöinen nokkonen kasvina on, kun tulin opiskelemaan tähän oppilaitokseen.
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NOKKOSEN HISTORIAA

Vanhin tieto, jolloin nokkosta on käytetty kuitukasvina, on saatu 1200-luvulla. LänsiEuroopassa nokkosen käyttö on ollut yleistä jo keskiajalla. Keski-Euroopassa nokkosen kehruu on säilynyt kauimmin ja etenkin Saksassa nokkosen arvoa kuitukasvina yritettiin korostaa, siellä jopa harjoitettiin kuitutuotantoa teollisesti. Vuonna 1723 perustettiin Leipzigissä,
Saksassa, nokkostehdas, jonka toiminta kuitenkin ilmeisesti lopetettiin vuosisadan loppuun
mennessä. Tätä vanhaa elinkeinoa yritettiin elvyttää 1800-luvulla uudelleen perustamalla erityinen nokkostoimikunta, mutta vasta ensimmäisen maailmansodan aikoihin nokkonen sai
kokea renessanssin. Maat, joilla oli pulaa puuvillasta, joutuivat turvautumaan erilaisiin korvikkeisiin. Sen takia keksittiin nokkosen hyödyntäminen uudelleen. (Kukinto tietosivut. 2014.
Nokkostieto.)
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YLEISTÄ

Nokkonen eli isonokkonen (Urtica dioica) on kasvumuodoltaan monivuotinen ruoho, joka juurakollaan pystyy muodostamaan tiheitä kasvustoja. Nokkonen on yleinen koko maassa.

Nokkonen kuuluu nokkoskasvien (Urticaceae) heimoon. Se voi kasvaa 30–100 cm pitkäksi ja
kasvattaa paljon lehtimassaa. Lehdet ovat pitkäkärkiset. Nokkosen kukat ovat hyvin pieniä ja
kasvavat norkomaisesti. Hede- ja emikukat ovat eri yksilöissä. Siemen pieni, muodoltaan
soikea ja litteä, kellertävänruskea. Nokkosen varsi on haaraton. (LuontoPortti. 2014. Nokkonen, Urtica dioica - Kukkakasvit - LuontoPortti.)
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3.1

Nokkosen pisteliäisyys

Se polttava tunne, jonka saamme, kun nokkosen lehdet osuvat paljaalle iholle, tulee siitä,
kun: poltinkarvan nuppimainen kärki irtoaa pienimmästäkin kosketuksesta, niin teräväreunainen murtumapinta uppoaa ihoon, kuvannollisesti kuin injektioneula. Sitten ontto karva purskauttaa koskijaan pullomaisesta tyviosasta nestettä, jonka hapot aiheuttavat ihon ärtymisen
ja poltteen.

Poltinkarvoillaan nokkonen pyrkii suojautumaan kasvinsyöjiltä, mutta esimerkiksi nokkos-,
neito- ja karttaperhosen toukkia vastaan ne eivät auta, mutta taas toukat saavat suojaa nokkosesta. Ihminen voi käyttää hansikkaita apunaan suojautuessaan poltetta. (LuontoPortti.
2014. Nokkonen, Urtica dioica - Kukkakasvit - LuontoPortti.)

3.2

Nokkosen muita lajeja

Nokkosen yleisempi alalaji, etelännokkonen (ssp. dioica) kasvaa alkuperäisenä vain EteläSuomen rannikkoseuduilla, mutta on siirtynyt alkuperäisiltä kasvupaikoiltaan asumusten liepeille lähes kaikkialle.

Pohjannokkonen (ssp. sondenii), joka on Pohjois- ja Sisä-Suomen lehdoissa kasvava kapealehtinen alalaji, on lähes poltinkarvaton.

Lähisukuinen rautanokkonen (U. urens) on harvinaistunut vanhan kulttuurin seuralaiskasvi.
Sen varsi on usein haarova ja lehtiruoti on suhteessa pidempi, noin 2/3 lavan pituudesta.
Rautanokkonen on tavalliseen nokkoseen verrattuna paljonpisteliäämpi. (LuontoPortti. 2014.
Nokkonen, Urtica dioica - Kukkakasvit - LuontoPortti.)
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VILJELYSUUNNITELMA

Nokkosta viljeltäessä kasvihuoneessa on tärkeää ajoittaa viljelyn aloitus riippuen siitä, mihin
käyttötarkoitukseen nokkosta kasvatetaan. Metsäruusun opetuspuutarhalla nokkosta on kasvatettu siten, että satoa on korjattu suoraan kylvölaatikosta tai hyvin juurtuneita nokkosia on
koulittu/ruukutettu taimiruukkuihin.

Nokkosen kylvöstä menee noin viikko, kun se alkaa itää. Nokkosen kasvattamista jatketaan
noin 4-5 viikkoa itämisestä, jolloin nokkosesta voidaan kerätä satoa.
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Liitteenä on viljelykaavio, jonka olen tehnyt itse, jos nokkosta kasvatetaan hajakylvönä, mutta
ei koulita erillisiin taimiruukkuihin, vaan satoa kerätään suoraan kylvölaatikosta.

4.1

Kylvö

Tässä osiossa selitän kuvien kera nokkosen kylvön eri vaiheet, kun nokkosta aletaan kasvattaa kasvihuoneessa hajakylvönä.

Kuva 1

Kuva 1: Tässä kuvassa on nokkosen siemeniä, jotka Helena Piltonen antoi ystävällisesti
käyttööni. Nämä siemenet ovat kerätty vuonna 2013 ja ovat seulottu pieneen muovirasiaan.
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Kuva 2

Kuva 2: Kun aloin kylvämään nokkosen siemeniä, sain käyttööni kaksi metsähallituksen laatikkoa. Yhden laatikon koko on noin 60 x 40 cm. Laatikoiden pohjalle laitoin kolme aukeamaa
sanomalehteä kumpaankin laatikkoon, jotta kasvualusta ei tulisi laatikon pohjasta läpi. Kasvualustana käytin jo olemassa olevaa amppeli- ja taimiseosta, joka sopii hyvin tähän tarkoitukseen, sillä kasvualustassa on kosteutta sitovia kiteitä.

Kuva 3

Kuva 3: Sitten, kun laatikoissa oli tarpeeksi kasvualustaa niin levitin kasvualustan tasaisesti
ja painoin käsillä kasvualustan pintaa, jotta se tiivistyisi sopivasti.
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Kuva 4

Kuva 4: Tiivistämisen jälkeen kastelin kasvualustan lämpimällä vedellä siten, että koko kasvualusta oli kunnolla kostea. Kastelu tehdään mieluiten kastelukannulla, jonka päässä on veden hajottaja.

Kuva 5

Kuva 5: Kastelun jälkeen kasvualustan pinta harataan kevyesti sormilla, jotta kasvualustan
pinnasta tulee hieman rikkinäinen. Pinnan haraaminen auttaa siemeniä saamaan paremman
kosketuksen kasvualustaan, jos kyseessä on pieniä siemeniä.
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Kuva 6

Kuva 6: Harauksen jälkeen nokkosen siemenet levitetään tasaisesti kasvualustan pinnalle,
jonka jälkeen kasvualustan pintaa painetaan kevyesti, jotta siemenet tarttuisivat kasvualustaan kiinni (kuvassa pinta ei vielä painettu tasaiseksi). Nokkosen siemeniä ei peitetä kasvualustalla, muuten niiden nouseminen pintaan vaikeutuu. Siementen sopiva määrä yhteen laatikkoon on noin 5 grammaa siemeniä (nyrkillinen).

Sitten, kun sain siemenet kylvettyä ja kasvualustan pinnan painettua tasaiseksi, niin sen jälkeen kiinnitin laatikoihin nimilaput, jotka sisälsivät seuraavat tiedot: mitä laatikossa kasvaa,
minä päivänä ne ovat kylvetty. Ja kun kyseessä oli minun opinnäytetyö, niin kirjoitin myös
nimilappuihin minun nimeni sekä että ne olivat minun opinnäytetyöni.
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Kuva 7

Kuva 7: Sitten, kun sain laatikot valmiiksi, niin minä vein laatikot kasvihuoneeseen pöydälle
nimilaput kiinnitettyinä.

Kuva 8

Kuva 8: Lopuksi peitin laatikot muovilla, jotta kosteus ja lämpö eivät karkaa kasvualustasta.

Hoito tapahtuu itämisen aikana siten, että kasvualusta pyritään pitämään koko ajan tasaisen
kosteana.

10

4.2

Lisäys

Nokkosta voidaan lisätä monella tapaa, mutta kaupallisessa viljelyssä kannattavin tapa on
taimikasvatus. Nokkosta voidaan lisätä jakamalla tyviä, vanhoista juurenpalasista ja versojen
pistokkaista. Siemenet voi kerätä luonnossa kasvaneesta kasvustosta tai niitä voi tilata erilaisista siemenliikkeistä. Jos siemeniä, juurakoita tai pistokkaita aikoo kerätä luonnosta, niin
emokasveiksi kannattaa valita reheviä, lehteviä ja terveitä yksilöitä. (Yrttitarha. 2014. NOKKOSEN VILJELY.)

4.3

Taimikasvatus

Nokkosen taimikasvatus itämisen jälkeen kestää noin 3-4 viikkoa. Taimia kastellaan sumutinpullolla puhtaalla vedellä. Kunnes taimet ovat juurtuneet hyvin, voidaan alkaa kastella alta
kastelu -menetelmällä. Metsäruusun opetuspuutarhalla on vuoksi-luodepöydät, joissa on
pöytä kastelu järjestelmä. Opetuspuutarhalla käytetään pöytä kastelua, kun tarvitsee kastella
suuria määriä, pöydillä olevia kasveja. Kastelun voi tehdä lievällä lannoiteliuoksella tai ihan
puhtaalla vedellä. Lannoiteliuos koostui tällä hetkellä Kekkilän Superex-taimi lannoitteesta,
Mg-liuoksesta ja Calcium nitrate (kalkkisalpietari) lannoitteesta, jonka reseptiä voi säätää erillisellä lannoitteen syöttöjärjestelmällä. Liika lannoitus voi aiheuttaa taimipoltetta taimille.

4.4

Koulinta

Taimet voidaan koulia silloin, kun sirkkalehtien jälkeen on vielä kasvanut vähintään yksi lehtipari. Koulinta tehdään, että jatkokasvatus olisi helpompaa yksitellen/pienissä ryhmissä sekä
juuristolle olisi enemmän tilaa kasvaa. Nokkonen koulitaan useimmiten pienenä ryhmänä.

Koulittavat taimet tulee olla riittävän kosteat ja hyväkuntoiset ennen koulintaa. Sitten, kun
varsinaista koulintaa aletaan tehdä, taimet irrotetaan toisistaan hyvin varovasti koulintatikkua
apuna käyttäen, sillä nokkosen juuristo ja lehdet vaurioituvat helposti taimivaiheessa. Nokkosen taimet voidaan koulia taimiruukkuihin pienissä taimiryhmissä, jos ne ovat kylvetty hajakylvönä.

Koulinnassa käytettäviä taimiruukkujen koko riippuu siitä, minkä kokoisia taimet ovat tai jos
taimia koulii ryhminä taimiruukkuun. Taimia voidaan koulia useaan kertaan pienestä ruukusta
isompaan.
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Taimiruukku täytetään kasvualustalla, johon tehdään sopivan kokoinen kolo. Taimi asetetaan
koloon sen verran syvälle, että juuret peittyvät. Kasvualustaa sitten tiivistetään kevyesti.

Taimiruukkuihin koulitut taimet siirretään valoisaan paikkaan, ei suoraan aurinkoon. Taimia
kastellaan puhtaalla ja haalealla vedellä siten, että ne ovat tasaisesti kosteita. Taimet eivät
saa päästä kuivumaan eikä niitä saa kastella liian märäksi, muuten taimet saattavat homehtua. Kastelussa käytetään sumutinpulloa.

Kuva 9: Taimiruukkuihin koulittuja vanhempia nokkosia.

4.5

Kastelu ja lannoitus

Opetuspuutarhalla vuoksi-luodepöytä kasteluja pystyy säätämään erillisellä tietokoneella, jos
kastellaan suuria määriä kasveja. Muuten kastelu tapahtuu käsin kastelemalla joko kastelukannulla tai letkulla, jos on vain yksittäisiä kastelun tarpeessa olevia laatikoita/ruukkuja.

Aurinkoisina päivinä nokkoselle on tärkeää, että sillä on riittävästi kosteutta, muuten kuivassa
maassa kukkavarret kasvavat nopeasti ja lehtisato jää vähäiseksi.

Nokkonen vaatii runsaasti ravinteita, joista erityisesti typpeä ja fosforia. Viljelyssä nokkosen
sato voidaan korjata 2-3 kertaa kasvukaudessa, mutta edellytyksenä sen ravinteiden tarve
lisääntyy. (Yrttitarha. 2014. NOKKOSEN VILJELY.)
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4.6

Sadonkorjuu

Nokkosen satoa on kerätty Metsäruusun opetuspuutarhalla, kun olin työssäoppimassa POLUT –hankkeessa siten, että nokkoset leikattiin varsineen hyvin puhdistetuilla saksilla pieniin
muovirasioihin, jotka sitten menivät asiakkaille.

Nokkosta kerättäessä leikataan hyväkuntoiset ja puhtaat yksilöt siten, että multaa ei kuljeudu
rasiaan mukaan. Nokkosen koko, mitä leikattiin vaihteli noin 5-10 cm, mutta niitä leikattiin
tietty määrä muovirasiaan. Nokkoset leikataan siten, että varteen jää noin 3 kasvulehteä, jotta nokkonen voisi uusiutua leikkuun jälkeen.

Myyntipakkaukseen kerätään vähän yli 30 grammaa. Sen takia vähän yli, sillä nokkosen paino vähenee, jos vesi haihtuu siitä pois. Muuten ihan asiakaskohtaisesti asiakas voi päättää
haluamansa gramma määrän.

4.7

Kasvinsuojelu

Nokkosella ei varsinaisesti ole kasvikohtaisia tuholaisia tai tauteja, paitsi alussa mainitsemani
nokkos-, neito- ja karttaperhosten toukat, mutta ne ovat enemmänkin kasvihuoneen ulkopuolella kasvavien/kasvatettavien ongelma.

Puutarhalla käytetään kasvihuoneissa biologisia torjuntaeliöitä mm. kirvojen, ansarijauhiaisten ja vihannespunkkien torjunnassa.

Kasvihuoneiden pöytien siivoamisella ja kasvihuoneiden desinfioinnilla pystytään edesauttamaan kasvien olosuhteita kasvitauteihin nähden. Rajatut kasvualustat estävät sienitautien
leviämistä.

Kirvojen torjunnassa käytetään Ervipar -kirvavainokaisia joko ennakkotorjunnassa tai jos kirvoja on esiintynyt. Aikuiset kirvavainokaiset saalistavat kirvan ja loisivat siihen. Kirvamuumioita alkaa näkyä noin kahden viikon kuluttua levityksestä.
Ansarijauhiaisten torjunnassa käytetään En-Strip -jauhiaiskiilukaisia joko ennakkotorjunnassa
tai jos ansarijauhiaisia on esiintynyt. Pahviliuskat levitetään kasvustoon sopivin välimatkoin,
joista aikuiset jauhiaiskiilukaiset leviävät ja loisivat jauhiaisten toukkiin.

Vihannespunkkien torjunnassa käytetään Swirski-Mite Plus -petopunkkeja, jotka saalistavat
ne ja syövät. (Oy Schetelig, Biologisesti puhtaammin. Koppert.)
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5

5.1

NOKKOSEN KÄYTTÖ MAHDOLLISUUDET

Nokkosen käyttö ravintona

Nokkosessa on erittäin monipuolisesti ravintoaineita. Se sisältää useita vitamiineja, esimerkiksi runsaasti A-, C-, E- ja K-vitamiineja. Kivennäisaineista se sisältää kalsiumia, kaliumia,
magnesiumia, mangaania, rautaa ja sinkkiä. Nokkosesta saa myös elimistölle tärkeitä happoja. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2014. Nokkonen.)

Nokkosta voi käyttää ruuanlaitossa korvaamaan pinaattia. Sitä voi käyttää erilaisissa keitoissa, kasvis-, kala- ja liha ruuissa, leivonnaisissa ja jälkiruuissa. Nokkosta voi myös käyttää
ainesosana erilaisissa yrttijuomissa. (Ärmätti. 2014. Nokkosen terveysvaikutukset.)

5.2

Nokkosen käyttö rohtona

Ikivanha tapa käyttää nokkosta hoitavassa merkityksessä on nokkospiiskaus: ärsytyshoito,
jonka avulla pyrittiin saamaan haitalliset aineet poistumaan ihon kautta. Tätä tapaa on käytetty mm. kihdin, ihottumien, halvauksien ja tulehduksien hoidossa. Nokkospiiskaus aiheutti
rakkuloita, joita sitten hoidettiin voitelemalla vaseliinia ja kietomalla villahuiviin.

Nokkonen sopii hyvin myös esimerkiksi anemian hoitoon, lisäämään virtsaneritystä, stimuloimaan munuaisten toimintaa ja poistamaan virtsahappoja.

Virtsateiden tulehdusten yhteydessä nokkosta on käytetty tukihoitona lisäämään virtsateiden
huuhtelua, ja nokkosella on edullinen vaikutus eturauhasen liikakasvussa. Nokkonen alentaa
verensokeria, tasaa verenpainetta sekä edistää suoliston toimintaa. Nokkosta pidetään kaikin
tavoin terveellisenä, vahvistavana ja vastustuskykyä parantavana kasvina. (Yrttitarha. 2014.
Nokkonen.)

6

POHDINTA

Minua harmittaa näin jälkeenpäin ajatella, kun aloin tehdä opinnäytetyöni niin myöhään, eikä
minulla ollut mahdollisuutta toteuttaa nokkosen kasvatus projektia alusta loppuun, sillä muut
opinnot valitetavasti rajaavat aikani.
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Nokkosesta löytyi aika rajatusti tietoa. Vaikka siitä löytyy tehtyjä teoksia (esimerkiksi Bertalan
Galambosin kirjat) ja sitä viljeleviä yrityksiäkin on (Ärmätti), mutta ne ovat enimmäkseen
avomaalla viljeltämiseen liittyvää tietoa, niin minun piti vähän soveltaa löytämääni tietoa kasvihuoneessa viljeltämisen näkökulmasta. Onneksi sain apua etsiessäni tarvitsemaani tietoa
niiltä ihmisiltä, joihin olin tutustunut näiden kolmen vuoden aikana.

Kuva 10: Minun itäneet nokkoset (kuva otettu 22.4.).

Kuva 11: Kuva vähän lähempää (kuva otettu 22.4.).
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LIITTEET
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