Siemenkuulumisia

Kävisikö härkäpapu myös kukkapenkkiin?

Härkapavun vihreitä palkoja.

Uusi siemenluettelo on ilmestynyt!
Hieno keräämänne siemensato on jälleen kerran

kylvät tätä neljän tähden kantaa kotipuutarhaasi,
niin se pysyy neljän tähden kantana.
Pirkko Kukkola vastaa siementilauksista kuten
ennenkin. Maatiaisen siemenvarasto on hänen kotonaan Kanungissa. Jos haluat tilata kirjoja, niin se
onnistuu parhaiten suoraan Maatiaisen toimistolta
Helsingistä. Kaikkia siemeneriä ei ole saatavilla
Helsingin toimistolla, joten varmimmin saat ne
tilaamalla suoraan Pirkolta. Huomioithan että siementen tilaus onnistuu myös netissä: http://www.
maatiainen.fi/puoti/.
Tänä vuonna saamme uuden maatiaishärkapapu-kannan siemenvälitykseen: ”Paukkusen papu”
t. välijokelainen papu. Se on Parikkalassa elvytetty
maatiaispapukanta, alun perin kotoisin Savitaipaleen
Paukkusen kylästä. Siemenet ovat pienehköt, mustat/
mustanvioletit ja hyvin pulleat. Satoisa, korkeus 100120 cm. Itse olen tätä kantaa jo saanut viljellä pari
vuotta muutaman neliön alalla. Muina vuosina papu
on tuleentunut hyvin, mutta viime vuonna kasvusto
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saatu järjestykseen ja teidän luettavaksenne. Siemenluettelon sisältö vaihtelee vuosittain, koska
siemenet ovat peräisin jäsenten omista puutarhoista, paitsi vihannesten siemenet tulevat siemenliikkeistä. Kiitämme kaikkia ahkeria kerääjiä vaivannäöstänne! Erityisen arvokkaat maatiaiskannat on
merkitty neljällä tähdellä (****). Maatiaiskasvi
on yli 50 vuotta täällä kasvanut ja sopeutunut laji.
Nämä ovat oikeita vanhojen pihojen aarteita! Kun

f ”Paukkusen pavun” tuleentuneita papuja.
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Kaunista kerroksellisuutta: ruusupapua, krassia
ja lehtikaalia.

Ruusupavun kukintaa ja kehittyviä syötäviä palkoja.

piti leikata jälkituleentumaan (leikkasin vihantana
kuivumaan), koska pakkanen uhkasi ja palot olivat
joissain kasveissa vielä kokonaan vihreitä. Härkapapuhan vielä jälkikypsyy, mutta osa siemenistäni ei
kumminkaan jälkituleentunut, vaan jäi vihreäksi.
Näin kirjoittaa eräs lukija havaintoja härkäpapu ”Savitaipaleesta”, josta hänellä on viljelykokemusta vuosia, jopa vuosikymmeniä: savitaipaleet
voivat olla vielä sadonkorjuun aikanakin syksyllä väreiltään kalpeita, jos kasvukausi on jäänyt
lyhyeksi tai lämmön määrä vähäiseksi. Savitaipaleenhan tuleentuneet pavut ovat normaalisti
”värikkäitä”: tummia, ruskeita ja vaaleita. Mutta
seuraavana vuonna tilanne palautui ennalleen ja
sato koostui kaikista väreistä.
Keväällä härkäpapu kylvetään ensimmäisten kasvien joukossa ja kylvösiemeniksi valitaan
pulleat pavut. Tästä osoitteesta pääsee lukemaan
hyvät vinkit härkäpavun kasvatukseen ja sen viljelyhistoriaan Suomessa: http://www.maatiainen.
fi/tekstit/harkapapu.htm.
Puutarhaliitto ry ja Kotimaiset kasvikset ry
ovat valinneet vuoden 2018 vihannekseksi pavut,

koska halutaan lisätä tämä monipuolisen kasvisryhmän käyttöä ja viljelyä.
Maatiainen ry puolestaan on valinnut ruusupavun vuoden kasviksi ja tätä edustaa ”Painted
Lady” –lajike. Se on vanha kulttuuriperintölajike
vuodelta 1855 Englannista. Ruusupapuja on ehkä
totuttu kasvattamaan kauniina koristeköynnöksenä ja tälläkin lajikkeella on kauniit kaksiväriset
kukat. Mutta sen palkoja voidaan syödä samaan
tapaan kuin muitakin papuja. Se onkin hyvä ja laadukas ruokapapu. Papuvuoden kunniaksi tarjolla
on laajempi valikoima erilaisia palkokasveja.
Hyvää alkanutta vuotta toivottavat
Anne Leino & Pirkko Kukkola
Kuvat: Anne Leino
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g Ruusupavun
siemenet ovat
koristeellisia kuin
korut.

