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Evästä omalta pellolta osa 1:
Rehujuurikasta kellariin

Kaneille voi viljellä monia kasveja myös omalla pellolla tai kasvimaalla. Jutun
ensimmäisessä osassa tutustumme rehujuurikkaaseen, joka tarjoaa tuoreruokaa
talviaikaan. Rehujuurikas on hyvä vaihtoehto porkkanalle, sillä sitä on
huomattavan paljon helpompi viljellä. Meillä rehujuurikasta on viljelty jo useana
vuonna varastoon, ja se on menestynyt kaikissa sääolosuhteissa.

Lajike
Rehujuurikkaan nimellä myydään lukuisia kokonaan erisukuisiakin kasveja,

joista osa on kaalikasveja ja osa beta-suvun juurikkaita, eli tutun punajuuren
sukulaisia. Itse käytän nimenomaan beta-suvun rehujuurikasta, sillä sitä eivät
vaivaa käytännössä mitkään tuhohyönteiset. Kasvin lajikenimi on Brigadier, ja
sitä myy ainakin Agro-Tuonti. Siementä myydään kilon pusseissa, mutta se
säilyttää itävyytensä useamman vuoden, ja olen postittanut säkistä pienempiä
eriä halukkaille.
Brigadier kasvattaa tuuhean lehtiruusukkeen sekä paksun kullankeltaisen

juuren, joka säilyy varastossa seuraavaan kesään saakka. Sitä on helppo
paloitella kaneille tuorerehuksi talvisaikaan, ja sen maittavuus on erinomainen.

Viljelytekniikka
Rehujuurikas on vaatimaton kasvi ja menestyy monenlaisilla maalajeilla. Se ei

vaadi voimakasta lannoitusta ja kestää myös kuivuutta. Juurikkaiden nostaminen
on helppoa, sillä ne kasvavat pääosin maanpinnan yläpuolella.
Rehujuurikkaan siemen on moni-ituinen, mikä tarkoittaa, että yhdestä

siemenestä kasvaa useampia taimia. Tästä syystä jossain viljelyn vaiheessa kasvit
täytyy harventaa. Liian tiheässä juurikkaat eivät mahdu kasvamaan, ja jäävät
onnettoman pieniksi, tai eivät kehity lainkaan.
Rehujuurikkaan voi joko kylvää suoraan maahan tai esikasvattaa.

Esikasvatuksen etuna on, että harventamisen voi tehdä taimikasvatusaikana, ja
hyvän kokoiset taimet voi istuttaa juuri äestettyyn peltoon, jolloin ne saavat
hyvän etumatkan rikkakasveihin nähden. Riviväliksi sopii 40 cm ja taimiväliksi
riittää 20-30 cm. Sopiva istutusaika on yöhallojen mentyä, mikä on yleensä
toukokuun paikkeilla. Rikkakasvit on hyvä kitkeä niin, etteivät ne haittaa kasvin
kasvua. Kuivana kautena kannattaa kastella.

Sadonkorjuu ja varastointi
Rehujuurikkaan voi syöttää kaneille kokonaan, sillä muhkean juuren lisäksi

pitkäkorville maistuvat runsaat rapeat naatit. Sen vuoksi juurikas kannattaakin
nostaa ennen yöpakkasia, jotta halla ei vie naatistoa. Kylmät yöt ovatkin ainoa
takaraja nostamiselle. Naatit kannattaa syöttää saman tien, sillä ne nahistuvat
nopeasti, joskin säilytys viileässä peitettynä muutamia päiviä onnistuu hyvin.
Juurikkaat säilytetään kellarissa tai jääkaapissa muutaman asteen lämpötilassa



esim. muovilla peitettynä, jotta ne eivät kuivu. Oikein säilytetty rehujuurikas on
säilynyt jääkaapissa jopa vuoden. Kasvi ei ole herkkä varastotaudeille.

Rehujuurikas Brigadier. Runsaan naatiston voi syöttää kaneille tuoreena, ja juuri
säilyy kellarissa erinomaisesti.


