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eiintaimballituksen lehtisiä H:o 16.

Uäbäsen porkkanan ja palsternakan 
uiljelyksestä.

i.
Aorttana on ttritjekjgfaSuu, jofa niertestqg maamme etetäofagfa niin* 

tornin teittiötaSlm* fuitt peltoniitjet^ffiööfin. @e on fitäpaitfi oimattinen 
ifjmilten ja eläinten ruota^aine. £aroattifimmin fitä mitjettään rneittä 
i^tniSruuaffi, jofft fe erinomaifeSti fotneltuu, to§ta fen rarointoarmo on 
fu^teettifen fuuri ia fe fijältää aromatifia aineita fetä on mafean ma* 
{'uinen. A orttana maifuttaa fitäpaitfi ebuttifeSti ruuanfutatutfeen, jotta 
on mertitytfenfä marfintin ntjftjään, !un ruofa=atnett>atifoima muutentin 
on tornin pieni.

^o rttan an  foteripitoifuuS ei ole patjoataan pienempi tuin foferi- 
juurittaan. Stämän nmotfi ontin toteiltu foterinmatmiStuffetta portta* 
nanmetjugta, mutta eimät nämä fofeet ote tuitenfaan mietä onnistuneet, 
heitettäessä marjoja tai muita tjebetmiä pannaan feitoffeen ufeintin port* 
fanan patafia tefybätfeen feitofjen mateatfi; porttanoiSta matmistetaan 
mtjöSfin marmetabia. Satjmin maStiffeenatin on porttanaa uttomaitta 
ttriime aitoina jontunmerran fät)tettt>; fe on tätä marten patotettu, fui* 
mattu ja paaljbettu. Seimänpuutteen aitana on porttanaa paiafiffi lei* 
tattuna fetoitettu teipätaifinaan; täten faabaan ^atpaa, imetää leipää, 
jota mietettään mait)teeffi nauttii tamattifen teimän otetta.

^Sorffanan fjtjmiä ominaifuuffia on mgöStin fen tjtymä fäitqttygfeS* 
tämt)t)§; mietä ufeampifuutautifen fäitgttytfen jätfeenfin on fittä tuore 
fjpmä mafu.

©täimitte fgötetään niint^m in juuret tuin uaatittin.

^orftananmitjetgffen futjteen on enfinnäfin tjuomautettama, että 
taSmi on merrattain ttriitjtmfä fefä maatimaton marfinfin maaitlaatuun

SPorffanautoitjetyffen ebetttjhjffet.



näljben; fumntinfin on itfeStääu feltoää, että maan pitää olla tjuoteHi* 
feSti ja ftjmään muofatun fefä fopimaSti lannoitetun, ^orffanait fato* 
tulos on fuitenfin, merrattuna muiben juurifaSmiemme fatoon, merrat* 
tain pieni, mutta fe on fitämaStoin laabultaan taas paljoa armoffaampi. 
$($orffananmiljelt)ffen epäonnistuminen ei ole meillä rnifään fjarmiuai* 
fuuS, riippuen fiitä, ettei maata ole riittämäSti muofattu eifä fopimaSti 
lannoitettu. StoifiSta fyuonott fabon fqistä mainittafoon fopimattoman 
laabuit fätjttö, fiemenett liian matala multauS, fefä lopuffi liian mpö* 
jäinen fqlmöaifa, fiHä ftjlroö olifi toimitettama l)tjmin aifaifin.

^orffanatt ominaifuubet.
^orffana on faffimuotinen fagmi, fuuluen farjafuffaisten fjeitnoon. 

föaSmitt juuri on faSmettunut luteen raarren alemman ofan fanSfa ja 
omat nämä molemmat faSmin ofat paffuja, turmonneita ja ramintoaine* 
pitoifia; molempia pljteenfaSmaneita ofia nimitetään, famaten fuin foto 
fagmiafin, porffanaffi. ^orffanan „lil)a" on mafeaa fefä märiltään 
jofo malfoiSta, maaieanfeltaiSta, maaleanpunaista tai tummanpunaista.

£oifeita muotena feljittgmän fuffamarren leljbet omat 2— 3 fertai* 
feSti parijafoifia, tjajallifia ja juuresta fuuren leljtitupeen ympäröimiä.

SGBalfeat fufat omat gljtgneet farjaffi. 2Berl)iö on IjeifoSti 
feljittyntyt, teriö 54elj'tinen, 5 fiebettä ja 1 emi. |>ebet* 
mä, jofa on faffiofainen lofjfofyebelmä ja jota tamaHifeSti 
futfutaan fiemeneffi, on {jarmaanmiljreä, IjarmaSfa olemien 

Suioa no i fu^ en fuojaama (fuma n:o 1). ÄaSmilla ffoonaifuubeSfaan 
$or!fanan t»e- on omituinen fyaju. ®uffimiSaifa on tjeinä* tai elofuuSfa.

belmö.

^orffanan toiljelt)S.
SUiaa^erä.

^orffana ei meneStt) fomalla, toäEjämultaifeHa ja fitfeällä famimaaHa, 
mutta fgHäfiit femtjeSfä faroimaaSfa, IjieffamultamaaSfa ja f)t)min laljon* 
neeSfa fefä ^uoleHifeSti ojitetuSfa fuomaaSfa. huim alla ijieffamaalla 
fabot jäämät ufein pieitiffi, mutta joS tällainen maa on tarpeeffi 
multama faabaan foljtalainen fato joS lannoitus on ollut fopimanlaa* 
tuinen ja riittämä. ^orffattaa famimaaHa miljeltäeSfä on tarfoin pibet* 
tämä filmäöä fitä, ettei maanpinnalle pääfe muodostumaan fuoret* 
tumaa.



— 3 —
9)laan ojitus.

(Sabotoit porJfnnantt)itjeIt|ffen meneStymifen ef)to on fe, että maaSfa 
ei ebeS janfon rajatta ole ylenmääräifeSti mettä, (Sttei porffanamaata 
ojiteta, .färfii porffana IjelpoSti märfyybeStä.

^»rffanam aait  maltitta.
Sotta porffana fyymin meneStyifi pitää roiljelySmaan otta fuojatuSfa 

aurinfoifeSfa paifaSfa eifä fe faa otta alama. ©itäpaitfi on pibettämä 
filmättä fitä, että maa on maijbottifimman pul)baS riffaruoljoiSta, mar* 
jinfin on fartettama fettaiSta maata, miSfä on runfaaSti juolameljnää 
(malf o juurta). £äm ä riffaruoljo feljittyy nopeasti f)eti alfufefättä ja 
tufafjuttaa f)itaa§ti faSmamat porffanan taimet. Sifäffi maatii riffa- 
ruoljoifen maan perfauS paljon työtä ja fuStannuffia.

»oiljelt)§fierro§fa.
hyfymyffeSfä oleman faSroin, famaten fuitt muittenfin juurifaSmieit 

parhaimmat etufaSmit omat: palfofaSmien fefainen mifjantaretju, fypfä 
palfofaSmifato tai myöSfin tyrnin fefannoibutte maatte fylmetty fyyS* 
milja. SBalitfematta porffanamaaffi näitä faSmeja faSmaiteen pettonofan, 
joutuu porffana faSmamaan maaSfa, jofa on jotenfin riffaruoljoton fefä 
fifältää famatta merrattain paljon fäyttöfelpoifia faSminramintoaineita.

SamtothtS.
porffana ei fiebä fitä, että maa femäättä lannoitetaan tuoreetta 

farjanlannatta ja palanuttafin farjanlantaa on femäättä fäytettämä main 
poiffeuStapauffiSfa. SoS fäytetään tuoretta farjanlantaa maf)ingoittamat 
erilaifet faSmitaubit IjelpoSti porffanafatoa, jotapaitfi fuuri ofa taimista 
työntää fiemenmarfia, niin että porffanafato jää roäfjäifeffir ©itämaS= 
toin maatii porffana, meneStyäffeen meibän maamme pelloitta, merrattain 
runfaan palaneetta farjanlannatta tannoittamifen fyffyllä; täSfä fitfyteeSfa 
omat porffanan maatimuffet famattaifet fuin muittenfin juurifaSmien. 
^SäältälannoituS lantamebettä tai laimennetutta mirtfatta fefän alfupuo' 
letta maifuttaa tyrnin ebuttifeSti, mutta fitä ei ole toimitettama aurin* 
gonpaiSteifetta ilmatta.

StäSfä, niinfuin muuSfafin juurifaSminmiljelyffeSfä, on djilefalpietarin 
fäyttö eljbottoman tärfeä faSmun onnistumifen el)to. hylmön ohella 
firotettaan myöSfin djilefalpietaria, mutta fitä ei ole fäytettämä fuuria



määriä, fiflä fittoin on fe maara tarjolla, että fuffamarfia faSmaa 
jo enfimätfenä fefänä. ^oSforiljappopitoiSten lannoittimien fäyttö on 
e lo tto m an  tärfeä ja ufein ott ftjQtä lannoittaa myöSfin falipitoifitta 
aineitta. $oSforifyappo annetaan parhaiten femäättä fuperfoSfaatiSfa tai 
fyffyttä £l)omaSfttonaSfa ja luujattl)oiSfa. SGSarfittfin multa- ja fuomaitte 
fäytetään falifuoloja, jotfa mullataan maahan fyffyllä.
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Ä>)Iiuöfiemcttctt laatu  ja  määrä.
^orffananfiementä ympäröimät, futen aifaifemmin mainittiin, piiffi* 

farmat ja ne tafertumat fenmuoffi fjeipoSti fiinni toifiinfa. haupaSfa 
on nyfyään porffananfiementä, josta nämä farmat on poistettu fjanfaa- 
matta. tä lla in en  fiemen moibaan fylmää jofo foneetta tai fäfin.

porffanan fiemen itää ufein IjeifoSti. 9lyfyään maabitaan oStet* 
taeSfa taattamaffi ainafin 75 %:n itämyys. (Späfuotuifina fiemenett 
miljelysmuofina faa tyytyä fuitenfin fienteneen, jonfa itämyys on main 
60 %. ^orffananfienteniä fylmetään taroattifeSti 4 a  5 fg f)ef)taaritte.

^orffauatt  ft)tluö
toimitetaan, futen mainittu, merrattain aifaifin femäättä. huitenfaan ei 
faa fylmää ennenfuin maa ott jonfunmerran lämminnyt, niitt että itä= 
ntinen tapahtuu fuljteettifett pian; muuSfa tapauffeSfa riffaruofjot moi= 
mat IjetpoSti tufeljbuttaa faSmutt. hemyettä maatta, ja marfinfin f)y- 
mänlaatuifetta fuomaatta on faatu tyrniä tuloffia (9ftuStialaSfa) fylmä- 
mättä porffanan fiemenet myöhään fyffyttä. Seuraam ana femäänä maan 
lämmittyä fiemenet ifimät nopeasti. £ ä ttä  menettelyttä on fuitenfin 
joitafin marjopuoliafin; porffanamaan f nopeuttaminen femäättä maifeu= 
tuu ja taistelu riffaruoljoja maStaatt on työläämpää.

^eltomaaSfa toimitetaan fylmö tamattifeSti mafofjarjoitte, foSfa tästä 
on fe etu, että riffaruoljot mätjemmäSfä määrin marjoStamat maon l)ar= 
jatta faSmamia taimia. £aim irim ien mälin määrää fyarauSfoneen laatu. 
3oS fäytetään fäfifjaraa ott rimimäli 20 ä 30 fnt, mutta fjemoSljaraa 
fäytettäeSfä 40 ä 50 fm.

ty lm ö on parhain toimittaa foneetta, mutta moibaan, futen jo on 
mainittu, ntyöSfiit fuorittaa fäfin. SöiintemainituSfa tapauffeSfa fefoi- 
tetaan ufein porffanan fienteniin 5 — 6 fertaa niitten painomäärä fui* 
maa Ijieffaa y. m. f. häfin fylmäeSfä on fopiminta tetjbä magmasta 
paperista tötterö, jofa leifataan päästä aufi, niin että muoboStuu pieni 
retfä. Mäntän fautta juoffemat fiemenet ja Ijieffa tafaifeSti ulos.



Siemenien multanmiötn
ei faa toimittaa liifaa fymäätt. ©iemenet on tafaifeSti peitettämä hie
notta maatta. Söitjefys onnistuu parhaiten, joS fiemenet muttataan 0,5 
ä l,o fm fymyyteen riippuen pintamaan hienoubeSta. hylmön jälfeen 
maa jyrätään femyettä punjyrättä tai fuormitetun työntöfärrin pyörättä 
(hima n:o 2). 3 oS fytmö toimitetaan ufeampirimifettä fylmöfoneefla;

$utt>a n:o 2. porffanan ftjltuö-

on mieluimmin fäytettämä fettaiSta, mifjin on y lis te t ty  myöSfin pai= 
ninruttat; fettaista fonetta fäyttäen on jyräys tietysti tarpeeton.

$o ito  fyltobn jätfeen
foljbistuu fiifyen, että foetetaan pintamaata pitää riittämän fuo^feana, 
fjämitetään riffaruofyoja ja toimitetaan IjarmennuS.

9liinpian fun riffaruof)oja ilmestyy porffanantaatte, on toimitettama 
äestys; tafaifetta maatta fäytetään fetjuäeStä, mafoJjarjamitjetyffiCtä mafo- 
fjarjaäeStä. SBaiffa riffaruotjoja ei itmeStyififään fyfmöä feuraaman 10 
päimätt aifana, on maa faifisfa tapauffiSfa fäfiteltämä yllämainitutta 
tamatta. h u n  taimirimit alfamat näfyä on enfimäinen IjarauS miipy* 
mättä toimitettama jofo fäftfjaratta (fuma n:o 3) tai IjemoSljaratta (fuma 
mo 4). ©nfimäifeSfä IjarauffeSfa on ^öra afetettama fäymään fjymin 
m atalaan; joS riffaruof)oja on aiman rimien miereSfä fäytetään fäfi= 
fuoffia. Joitten fyarauS toimitetaan n. 10 päimää myöhemmin; fittoin 
fiinnitetään ljemoSf)araan pitemmät piifit, fittä Ijarauffen pitää nyt ta*
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tum a tr-o 3. (£rUaifta t}arau§* ja fyartDennu^fuoffia.

tutua tt:o 4. ©ettJo^ara.

paatua jonfun merran fymempään. ©itäpaitfi on toifetta fertaa fyarat* 
tarra mäf)än lähempää taimirimejä fuin eufimäifeljä ferraUa.

huit porffanan taimet omat n. 6 ä 7 jm pitfiä, on toimitettama 
tjarmennuS. Rennot taimet eimät fiebä tiheätä fa§mua eifä m arjo tusta , 
joitfa muoffi on Ijarmennettama ajoiSfa. ©nfinnä fuof)fentetaan taimi* 
rimien mälinen maa fäfif)aralla tai ajetaan JjemoSfjaratla tai mafofjarja* 
äfeeöä, ja Varmennetaan taimet fitten fäfin. hu n  tämä työ fumminfin on 
fomin maimatoista lyöbään tattmöifeSti pitfämartifeEa fuofatta (fuma tt:o 5) 
taimet fopiman mälimatfan (n. 10 — 15 fm) pääSfä olemiin ryhmiin, jät* 
täen fufjunfin ryfjmään n. 10 tainta, h u n  nämä omat niin paljon 
faSmaneet, että itiisfä on 4 ä 5 letjteä, ryf)bytään ryhmiä fäfin f)ar* 
mentamaan. SBafemntalla fäbeöä tartutaan taimiryfjmän parhaimpaan 
jälette jätettämään taimeen ja nyfybetään oifeatfa fäbettä muut taimet
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Suma n:o 5. §<moentamifen fuorittaminen.
maromaSti pois. Xäten fuoritettuna ei fjarnjenrtuS tjäiritfe fanottamaSti 
jätette jäämän taimen faSmua. Gsnfimäifen, rytimäfjarmennuffen jätteen 
taimet feljittqmät nopeasti. 3oS fe tapahtuu liian myöhään tai joS 
taimet fen jätfeen liian lauman faamat fjäiritfemättä faSmaa ennenfuitt 
toinen IjarmennuS tapahtuu, tulemat ne liilaa Ijoififfi ja Ijeifoiffi, niin 
että tuljol)t)önteifet ja fienitaubit niitä IjelpoSti maljingoittamat. 9?äiben 
Varmennusten aifana, jotfa on toimitettama ainoastaan fuimalla fäällä 
pitää fantaHa poistaa mtyöSfin riffaruoljontatmet ja fnol)feuttaa tiimiiffi 
fotfettu maan pinta tjuolettifeSti. kolmannella IjarauSferralla fiinnite* 
tään IjemoSljaraan mantaat ftjnfien afemeSta; famoin menetellään nel- 
jättnelläfin ferralla. SBitjeltäeSfä l^min pttfiä porffanalaatuja moi mä* 
{jäinen multauS miimeifeöä IjarauSferraUa oHa paifaHaan, mutta muuSfa 
tapauffeSfa on multaamista fartettama. haraam inen on lopetettama 
fittoin, fun lefjbiStö on tullut fiffi fuureffi, että ttjöfalut fitä maljingoit* 
tamat ja juuret alfamat leroitä fimuHe päin rimien mälimaille.

|>araamifen fu^teen on mielä erifoifeSti fjuomautettama, ettei ote 
obotettama funneS riffaruoljot alfamat faSmaa tai että maanpinnalle 
muoboStunut fuorettuma tefee fen tarpeellifeffi, maan on „fjarattama 
Varaatnifen muoffi". £äm än muoffauStoimen päätarfoituSljan on ui* 
mittäin pintamaan fuofffeuttaminen ja ilman maalian pääfyn ^elpotta= 
minert.

häfifyarmennuffeSfa peltomiljelyffillä jätetään taimien mätiä rimiSfä 
12 ä 15 f m. QoS mälimatfa on liian pitfä pitenee faSmuaifa main 
tarpeettomasti. 3 oS rimimäli on fuurempi moimat faman rimin taimet 
olla merrattain tifyeäSfä. £afaifet, feSfifofoifet porffanat antamat fuu* 
rimman fabon. p ien iä  porffanalaatuja miljeltäeSfä tulee, mälimatfan 
olla pienempi fuin fuuria laatuja miljeltäeSfä.

SoS miimeifen fyaraamifen jätteen mielä riffaruof)ontaimia ilmaantuu, 
on ne poistettama fäfin fitfemätlä.
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porffanan torjun

> toimitetaan merrattain myöyään fyffyttä, fittä fe ei ote fyattanarfa. 
huitenfin on pibettämä puolta fiitä, että ne forjataan ennenfuin paffaneit 
niitä mafjingoittaa. 9KaaSta noStettaeSfa listitään niistä naatit, joitta 

fitten pieniin fafoifyin footut porffanat peitetään. IftoSto 
on toimitettama fitimatta fäättä. SKäbänneet ja mafjin* 
goittuneet porffanat omat termeistä erotettamat fefä fjeti 
pellolta poiStettamat.

PöSotto  on merrattain Vclppoa fittoin, fun miljettään 
laatuja, jotfa moibaan nyfjtää irti fäfin. ©yment* 

mäSfä JaSmamien porffanoiben noStoSfa fäytetään apuna
lapiota tai fopimaa magmaa faffifyaaraista yaaruffaa (fum. 
11:0 6). Sätkättä maatta on ufein Ijymin toaifea nostaa 
porffanoita ylös maasta, jottfa muoffi fettaifeSfa ntie* 
tuimmin miljettäänfin ly k i tä  laatuja. — SioStettaeSfa

Kutoa n;o mioittuneet tai fatfenneet porffanat eimät ote feStämiä
tof)aaru!faU parhaimmalla tamatta fäilytettyinäfään.

^orffauau fätlt)t»)§
onnistuu parhaiten paffafelta fuojatuSfa fettarisfa tai aumoisfa, jotfa 
on tornin tuutetettama ja te^tämä pienenpuoleififfi. |)ffinfertainen ja
hymä porffanan fäilytystapa on fe, että pannaan ne fellarisfa ferrof*
fittain fuimaan f)ieffaan tai turmepel)fuun.

^orffanafato
on meillä tamattifeSti 3 0 0 — 400 f)I ta i(ä  70 fg hehtolitra) 2 1 ,0 0 0 — 
28,000 fg juuria Vê aar^^a, mutta ufein faabaan tyytyä paljon
pienempään fatoon.

porffanan fiemenunljeltjStä
harjoitetaan ©uonteSfa main poiffeuStapauffiSfa ja aina Jjijnmt pieiteSfä 
määräSfä. @en fiemenmiljelyS on meittä tofin hanfalaa, mutta ei fum*- 
mittfaan mahbotonta.

porffanan l)t)Bntet£tt>iljoflifet ja faöfflitaubit
omat ihroin hnrroalnfuifet ja tefemät tuhoa ainoastaan f)ytr>iit lämpiminä 
fcfinä.



^orHanatt laatufyfymys.
porffanan ratf jelyffeSfä on taatufyfymyffettä taraattoman fuuri nter* 

fityg railjetystutoffeen ja tuotteen täyttöön näfyben. Dn fenrauoffi tar= 
peen ottaa tämä fyfyntys pufjeeffi.

^Sttempiaifatfetta miljefyttä eri otofufjteiSfa, tarffaamatta eri muotoja, 
on raoitu raitjelystä raarten eroitetta fyyrain pyfyraiä laatuja, joitta on 
erilaifia ominaifuuffia muotoon, fofoon, „Iifyan" raäriin ja „tatrauffeen" 
näfjben. hunta n:o 7 ofottaa taraattifimmat porffanatgtjpit.

— 9 —

turoa n:o 7. ©rtloifia portfanatpppejä.

S i l i t ä  potffanoita
(tuma n:o 7, tyyppi 1), jotfa oraat enemmän tai raäfjemmän pattomaifia 
ja tugfin fafjta mertaa leraeyttään pitempiä, futfutaan f a r o t e i f f i  ja 

- ratfjettään etupääSfä feittiöfagraitarfyoiSfa. Niitten fitja on taraattifeSti 
Ijyraää ja metjufaSta. Mäntän tyypin eri laabuista mainittafoon $a=  
r i f i n  f a r o t t i ,  jofa on Ijyrain aifainen fyyöbeporffana, 2lm f t e r b a m i n  
V y ö b e f a r o t t i  mapaaraitjelystä raarten tattmSfa fefä tummanpunainen 
( S r f u r t i n  I j y ö b e f a r o t t i .

s$uolipitfinn porffattaitt
pituus on 3 ä 4 fertaa paffuuS ja oraat ne a lap ää tään  ifäättfuin ty(= 
päSti fatfaiStuja; muutamat laabut taaS fapeneraat tafaifeSti a lap äätään  
fitippofärfiftffi. ^uolip itfiä  porffanoita ratfjettään fefä feittiöfaSttritar* 
VoiSfa että pettoiöa, ja funluu täljän ryhmään jouffo parhaita pelto* 
porffanalaatuja. ©fimerffinä mainittafoon raalfofuorinen ja ^li^ainen,



*

merrattain paffu S B o g e f e r p o r f f a n a  (fuva n:o 7, tyyppi n:o 4), 
jofa foveltuu parhaiten fevyeöe maalle ja antaa Ijyvän fabon fefä 
h i v i p ä ä p o r f f a n a  (fuma n:o 7, tyyppi 3). 3^ätä StanSfaSta pol* 
veu tuvaa  porffanaa viljellään paljon feubuitla, tniSfä ilmaStollifet olo* 
fuljteet omat epäfuotuifat. ^uolip itfä, lieriömäinen SKan te S p o r f f  a n a  
ott Ijyväffi tunnettu ja aifainen feittiöfaSViporffana. © a a lf e lb p o r f*  
f a n a  on feltaliljainen ja typistetysti lieriömäinen.

S|Mtfat porffanat
omat 5 ä 8 fertaa paffuuttaan pitempiä fefä fäännöllifeSti tafaifeSti 
alaspäin fapenevia. Näljän ryhmään fuuluvia laatuja viljellään ta* 
vaöifeSti pedolla, misfä ne roaatimat verratta in  fymän rttofamullan ja 
fuofyfean jattfon. p ir tis tä  laabuiSta on huom attava m aniastaan tun* 
nettu, tjyvin punainen, englantilainen S l l t r in g l j a m p o r f f a n a ,  jofa 
maatii hyvin fymämultaifen maan. © yvään muofatulta maalla on fe 
fjyvin fatoifa ja fuofiteöaan fitä faiffiatta feStämänä ja hyvättmafuifena 
laatuna, ©e on fuitenfin IjauraS fefä vaifeaSti maasta irtifaatamiSfa, 
minfätafia fen viljelys nyfyään niin fjyvin ©uotneSfa fuin ulfomaiöafin 
on vähentynyt, ^ itfä ä  Slltringhamporffanaa fäytetään —  famaten fuin 
©affaSfa levinnyttä 2kauttScf|Vegporffanaafin, jofa on myöSfin pitfä 
ja punainen — ei ainoastaan eläinten refjuffi, vaan  myöSfin ihmis* 
ravinnoffi. SBalfoinen, f e l ta la tv a in e n b e lg ia la in e n  j ä t t i l ä iS p o r f *  
fa n a  on nyfyään paljon viljelty fuurimmaSfa ofaSfa ©uropaa; fe on 
myöSfin hyvin fyväfle tunfeutuva, yläofa paljon maanpinnan yläpuolella, 
© itä pibetään faiffein fatoifimpatta laatuna. Q u e b l in b u r g p o r f f a n a  
on ©affaSfa myöSfin hhvin levinnyt.

©ietlä, misfä maa on jonfitnverran jäyffää ja faviSta, on, futen 
aifaifemmin mainittiin, aina ebullifinta viljellä  lyhyempiä laatuja, jotfa 
ylipäänfä ovat ravintoriffaam pia fuin pitfät.

©uomeSfa fäytetään nyfyään, niinhyvin taloubeSfa fuin eläinten 
ruofinnaSfafin, etupääSfä feltaifia tai punertavia porffanoita, mutta 
tuntuu filtä fuitt läpifuultaVaHa valfoifella porffanalla ihm isravintona 
olifi monia tätä parempia etuifuuffia. heSfi*©uropaSfa fitä tuSfin 
puuttuu mistään feittiöfaSVitarfiaSta ja fiellä pibetään fitä erinomaifen 
f opi vana muljennofften y. m. valmistuffeen.
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II.

^alfternafan ominaifuubet.
Söiyögfin palfternaffa on raattljagtaan ©uomegfa railjelty fagrai, 

mutta f e on nyfyään joutunut melfein unljotufftin. ©e on futnminfin 
erinomainen fefä feittiö* että reljufagmi fefä fitäpaitfi tahattom an feg* 
tämä. STämän muoffi pitäifi fen railjelyffen tulta yleifemmäffi fefä 
fagraitarljoigfa että Ijymitt muofatuitta peltorailjelyffiHä. ©en feStättJäi- 
fyyben ofoituffena mainitaan muun muagfa, että tämä fagroi otifi ma* 
Ijingoittumattomana taliuetjtinut taraatlifegfa puutartjamaaSfa. SSarfinfin 
po!jjoi§*©uomegfa ei tämän juurifagrain railjelygtä faifi laiminlyöbä.

^alfternafan jo n o n a  puolena mainittafoon fuitenfin, ettei fe ole 
fotoin fatoifa; fuitenfin moi fe olla melfein yfytä fatoifa fuin porffanafin. 
9taraintoarraogfa palfternaffa pystyy ^ m in  filpailemaan porffanan fangfa.

palfternaffa fuuluu famaten fuin porffanafin farjafuffaigten £)ei* 
moon ja on faffimuotinen. hagmin lefybet omat yffijafoifet, fufinta 
tuuhea, feltafuffainen (fuma tt:o 8). Soljfoljebetmät (fiemenet) omat 
fuuria, litteitä ja fiipipalteifia. Qttfe palfternaffa (fumat 8, 10 ja 11 
on raalfea ja möyfjeäliljainen.

spalfternafan miljclyg.
s$alfternafan railjelys tapahtuu faifin puolin fatnalla tamoitt ja 

famojen periaatteiben mufaatt fuin porffanan miljelygfin. ©ettmuoffi 
feuraama felogtug moifin olla merrattain lyijyt.

Sotta palfternaffa menegtyifi, täytyy miljelygmaan olla ramintoriffaan 
ja fymään fefä perugteellifegti mupfatun. harjanlantalannoitug on aina 
annettama ebetlifenä fyffynä. 3 og pelto lannoitetaan femäällä tuoreella 
farjanlannaHa Ijaarottuu palfternaffa fomin ja on fitä maifea forjata. 
Slpulantoja fäytetään aimatt famaten fuin porffanallefin. 9Jlaa on el)* 
bottomagti fyygtettäraä. ©amimaalta faabaan fäännödifegti fuuria 
palfternaffoja, mutta nämä oraat tamattifegti raetifiä ja „farfealil)aifia". 
^ieffam aan railjelyffiltä faabaan hienomman mafuifia, raraitferaampia 
fefä feitettäegfä jaufjoifentpia palfternaffoja. teraäätlä muofataatt maa 
famaten fuin porffanallefin.

k u n  fiiemenet oraat raerrattain fuuria tarrattaan niitä Ijajafylraögfä 
10 — 12 fg ja riraifylraögfä 6— 8 fg fjeijtaariöe. gitroiraäli on taraal* 
lifegti 2 0 — 25 fm. -äJluItaugfyrayyben pitää otta 0,5 1,5 ftn. kylraö*
fiemeneffi fäytetään mieluimmin ebetlifen rauobett fatoa. kylraö toimi*
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tetaan niin aifaifin femääM fuin mafybodista, ftiS aifaifemmin fuin 
porffanan fqtmö. £amaflifeSti f^Imetään paffternaffaa ufeampaan 
riroiin puutarfjapenffiin.

ta im e t tulemat efiCte maSta 4 — 5 miifon fuluttua.
Sftaan Varaaminen on toimitettama tornin peruSteettifeSti. Carmen* 

taeSfa jätetään taimet rimiSfä 20 fm etäifgtjbette toifistaan.
palfternaffa on jgff^dä Vgmin paffaSfeStämä, jotenfa faSmi moi 

oöa maaSfa mielä pitempään fuin porffana ja jatfaa faSmuaan.
©ato on tamattifeSti ainoastaan n. 300 Hehtaarilta/ fiiS 21 ,000  

fg, joS fjefytolitran paino on 70 fg.

£utoa no 8. palfternaffa: a, enfimmäifen ttmoben faätvi: b, fufittto; c, (oljfoljebelmiä.



äBiljeltpjä palfternaffalaatuja on ainoastaan muutamia. Pallomaifet 
ja litteänptjöreät (fuma n:o 9) fopimat aifaifin fätjtettäroäffi, mutta eimät 
ote niin f)t)mänmafuifia fuin puotipitfät ja pitfät. ^uo lip itfä  S e r f e p  
p a l f t e r n a f f a  on pleifimntin miljettg. ©uuret; pitfät, malfoifet 
laabut (efim. (Shiernfetytäinen, fuma n:o 10 ja pohjoiS*ranSfatainen, 
(fuma n:o 1 1 ) antamat runfaan fabon, mutta niitä on maifea faaba 
maasta tjtöS; ne maatimat faiffi merrattain femtyen maan.
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tum a n:o 9. Sitteänptjöreä tum a no 10. $ itfä  ja tum a 11. $ itfä  ja fapea
palfternaffa. paffu ©uernfetj-palftentaffa. palfternaffa.

Palfternaffaa fäytetään meillä taloitbeSfa leifelttjnä pieniffi palafiffi 
ja fetoitettuna porffattoiben, juurifeHerin 9. m. fanSfa liemiruofien 
mausteena. 9JtyöS moibaan palfternaffoja feittää fofonaifina mäfjäSfä 
mebeSfä ja faabaan niistä maufaSta muhennosta 9. m. f.

Palfternafan fiemenmiljeft)Stä moibaan h a jo itta a  mtjöSfin ©uo= 
meSfa. ©iemenet fqpftjmät aifaifemmin fuin porffanan fiemenet. hui* 
tenfin eri fitffartjfjmien fiemenet ftjptymät fjtjtoin epätafaifeSti.

£>elfjngisfä 29 p. tyuljtifuuta 1 9 1 8.
©ö§t« Grotenfelt.


