Kuoripajun keruuohje
Keräysaika
Kuorineen käytettävän pajun keruuaika on syksystä alkukevääseen ts. silloin kun lehdet ovat pudonneet ja
kasvukausi on ohi. Kasvukauden päätyttyä kasvin ollessa lepotilassa kuori ei irtoa ja paju on sitkeimmillään.
Kerääminen
Pajun keräämiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Villiä kuoripajua voi kerätä teiden varsilta,
sähkölinjojen alta, ojien pientareilta ja yleensä sellaisilta paikoilta, jotka ajoittain raivataan puhtaaksi. Näiltä
alueilta löytyy sopivan ikäistä yhden tai kahden kasvukauden kasvanutta pajua. Paju kerätään oksasaksilla
tai puukolla leikaten mahdollisimman läheltä maata, kantoa tai runkoa.
Kerää
- yhden vuoden kasvustoa
- kaksi vuotta kasvaneesta pajupensaasta haarattomat oksat ja latvat
- oksatonta!
- suoraa
- paljon ohutta. (ohut varpu on parasta punontamateriaalia)
- kerää kaikenmittaista pajua (40cm-160cm) Punonnassa tarvitaan eniten pituudeltaan n. 50- 120 cm pajua.
Pajun lajittelu ja varastointi
Lajittele pajut keräämisen jälkeen heti pituuden mukaan. Aseta nippu pajuja tyvipää edellä esim. sankoon ja
tartu kiinni puristusotteella pisimmistä latvoista "tukista" ja nosta, jolloin lyhyemmät pajut karsiutuvat ja
käteen jäävät kaikki samanpituiset pajut. Lajittelua jatketaan 10-20 cm välein. Samanpituiset pajuniput
niputetaan noin ranteen paksuisiksi nipuiksi. Nippu sidotaan kahdesta - kolmesta kohdasta tukevasti kiinni.
Kuivatus ja säilytys
Pajut kuivataan lajittelun jälkeen viileässä ja kuivassa paikassa. Kuivatuksen tarkoituksena on saada pajuun
lisää sitkeyttä. Kuivattu paju säilyy vuosikausia viileässä ja kuivassa varastossa. Myös tuoreesta pajusta
voidaan punoa. Anna tuoreen pajun kuitenkin sitkistyä 3-4 päivää huoneenlämmössä, jonka jälkeen
säilytetään viileässä. Tuoreesta pajusta punotut tuotteet kutistuvat kuivuessaan ja punos löystyy (ei ole
haitaksi kaikissa tuotteissa).
Kuivatun vuoripajun liotus
Saadakseen pajut taas punottaviksi ja notkeiksi täytyy pajut liottaa vedessä. Kuivan kuoripajun liotusaika on
noin yksi viikko. Muista vaihtaa vesi joka toinen päivä, sillä muuten pajut limaantuvat ja alkavat tuoksua
epämiellyttävältä (saattavat jopa homehtua). Paksuja pajuja täytyy usein liottaa pitempään kuin ohuita
pajuja. Vuorokausi ennen punomista otetaan niput vedestä ja kääritään kosteaan kankaaseen ja peitetään
muovilla. Taivuttamalla pajua 90° kulmaan voit tarkistaa onko pajut valmiita (jos paju kestää taivuttamisen
ilman murtumista on materiaali tarpeeksi notkeaa).
Työvälineet
Oksasakset
Puukko
(piikki ja pienet sivuleikkurit helpottavat viimeistelyä)

