
fiärkäpapujen uiljelys ja k ä yttö .
<Se juuri munattmlfuaigpitoisten ramintoaineiben puute, jota toben* 

nö!öife§ti tulemme färfimään pitfät ajat eteenpäin, pafoittaa meitä !oi= 
fin tatuoin lifäämään tjerneitten ja papujen miljelt)Stä fefä pelloitta että 
puutarhoissa. Sftäin otten on meillä tätjfi fgt) uuhelleen ottaa armoitte 
nt)ft)ifin ftyrjätytetyt, mutta mielä puolifen muofifataa fitten meillä marfin 
qleifegti miljetttyt I järfäpamut ja pieniftemenifet it.f. l)emo§pamut.

^ärfäpapu on IjelpoSti miljeltättiä ramintofagmi, jofa ei felpaa ainoat 
taan fĵ tnäffi ja moimaffaaffi mifyanneSruuaffi fefällä maan fen otetta 
fuimattujen fiementenfä muoboSfa antaa meille talmeffi ^män formif= 
feen rugfeiCe pamuitte. Slluffi tofin Ijärfäpamun ma!u tuntuu joSfain 
määrin mieraatte mutta pian fiiljen tottuu. 3a fen ferran on tottunut 
flärfäpapuifjin ja pääsfgt fiitä toalmigtettujen erilaisten moimaffaiben 
ruofien mafuun, pitää pian paljonfin niistä.

^ärfäpapu, jota mt)ö§fin futfutaan talonpaifaiSpamuffi, f)emo§pa= 
muffi tai peltopamuffi, on oifeaStaan pelto* eifä fagtmtarfyafagmi. ©ett- 
fijaan, että fitä aifoittaan marfin t)leife§ti miljeltiin peltofagmina fefä fe§fi= 
9ftuotfi3fa että ufeitta feubuin nteibätt maahamme, on fe ftttemmin t)f)ä 
enemmän fyättrinn̂ t fätytännöStä. 30— 40 muotta fitten näfi fitä nrielä 
ufein fefä talonpojan piljapettoSfa että fäättyläiSten puutarljoiSfa. 9ityt fe 
on fotoin Ijarroinainen ebettifegfä ja melfeinpä tuntematon jälfintäifisfä.

Ghtglannigfa ja eräin paifoin <Saffa§fa on aina miljeltt) f)ärfä= 
papuja ja marftnfin ttpt fotatouofina on f)uomattama§ti laajennettu tä= 
mätt runfaSramintoifen farmin miljelt)§tä. ©ieltä polmeutumatfin nto= 
net parannetut fyärfäpapulaabut, jotfa l^min anfaitfemat tulla meittäfiu 
roiljetttjiffi pienifiemenilten papujen „fyemo§papujen" rinnalla, joista 
fRuotfiSfa on nt)t Ijätäajan fultteSfa miljeltämäffi otettu erä§ erittäin f)t)töä 
ja fatoifa laatu: 93ot)U§täänin I je r f fupapu.

|)ärfäpapu on nopeafaSmuitten ja miil)tt)ifä faSttri eifä fe ole läfye§= 
f ään niin l)attan=arfa fun tamallinen puutarljapapu. ©enmuoffi fitä 
moibaatt menegttyffettifeSti miljettä meillä feSfi-^ofyjanmaatta ja pofjjoiS- 
^arjalaSfa.
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^ar^aat jalostetut laabut omat (S r fu r t i la inen ,  jofa on ftturi* 
fienteninen ja fatoifa, fefä SBinbfor, jonfa paluut omat fuuria ja 
ijienorttafuifentpia, mutta jofa antaa main fofjtalaifen fabon. îettifie* 
menifiä, mutta fatoifia laatuja omat äRagagan ja ^angborou.

4)ärfäpapit menesty faifenlaifeKa maalla, jofa on jottfunlaifett 
mää, mutta parhaiten fuitenfin fetutyeöä famenfefaifella maalla, jonfa 
ei fuitenfaan tule olla ä§fen lannoitettua, mutta fen fijaan on fgtuä* 
multaista ja Istuin muofattua, fiCtä ^ärfäpamuHa on marfin f̂ mäöe 
tunfema paalujuuri. t̂ärfäpapu on fuitenfin marfin miitjttjifä ja moi
fenmuoffi ^uonommaSfafin maaSfa antaa marfin tyrniä fatoja.

Siemenet moi ftyltuää joffeenfin aifaifin fetuääQä, ufeintmiten fa* 
moisin atfoî in fuin enfimäifet herneet. 9ie pannaan 4 rimiin 1 .2  metrin 
letutyifeen puutarljapenffiin, 5— 6 fm fptuäöe ja BO fm:n pääljätt toi= 
figtaan. ®mt taimet omat marttuneet 8— 10 fm:n pituififfi mullataan 
ne ja fun ne omat fuffineet ja feljittäneet tarpeeHifen fuuren määrän 
palfoja 1 a t m o t a a n marret. £ämä menettely on mälttämätöntä ofaffi 
fiitä ft)t)§tä, että palot ja pamut fenfautta feljittgmät moimaffaainmin ja 
nopeammin, ofafft taa§ ftfft, että faStuit faabaan fuojatuffi muotilta 
le l j t i t ä i l t ä ,  jotfa l)aluffaa§ti afettumat f)ärfäpapujen tuuf)ealel)tifiin 
latmoiljin ja fteöä ennetipitfää tamattomaSti lifäänttytuät.

9tuotfi§fa on ägfen feloStettu erä§ Ijärfäpapujett miljel^tapa, ’ jota 
fätjtetään itä=©öötanmaalla ja jofa anfaitfee huomiota, ©en mufaifeSti 
miljeHään I jä r fäpapuja  perunaitt m ä 1 i 8 f ä. ®un perunoita pan*' 
naan maahan pimetään jofa toifeen mafoott t)ffi pamunfietnen jofa toi= 
fen perunan lomaan, ^atuutt taimet noufemat maan pintaan joffeenfin 
fatnoifyin atfoifjitt fuin perunatfin. 3Jhtltau§, jota perunalle ott ebuttiSta 
teljbä faffi folme fertaa, näfQQ ebistäroän mqögfin papujen feljit^tä 
niitä tällä tatuoin miljeltäe§fä. 9ie meneSttytuät ja marttumat perunoin 
niitä ollenfaan f»äiritfemättä eifä perunafatofaan niiben maifutnffeSta 
mäljene.

3o3 fefän fuluegfa tjaluaa fätjttää ofan fjärfjäpapuja ftypfymättö* 
minä, fät) fe tietenfin päinfä, mutta jog pamut on ftjltuettt) perunan 
feSfeen annetaan niibett fernaimmin jääbä paifoiQeen, funne§ ne ft)fftyöä 
tuteentumat, jolloin taimet ntyfjbetään fofonaifina maalta, pannaan fuu 
mamaan ja puibaan.

Dn ft)Kä totta, että perunan feaäfa miljeltt) papu ei anna Iälje3= 
fään niin fuurta fatoa fuin erillään tuiljeltty, mutta toifaalta ei tämä 
fimumiljeltyg m^öSfään tuota miljelijäöe fanottatuaäti muita fuluja fuin 
fen mifä menee fiemeniin ja forjuu* ja puintitqöljön. 9Jluu papumaan 
Ijoito on mennet itfeStään perunanljoibon lomagfa.

9iuotfi§fa on laSfettu, että pienfiemeniStä 23of)u§läänin Ijerffupapua



fqlmettäeSfä on fätytettämä ebelläefitetttyä miljefyStapaa noubattaeSfa noin 
20 filoa jiementä tje t̂aaritte.

£ämä pamunmiljeltyStapa on ennen muuta otettama fäqtäntöört pien* 
miljelijäin pelloilla ja tilapäismiljelijäin palstoilla.

|)ärfäpapuja moibaan fäqttää famalla tapaa fuin Ijenteitä, jofo 
tätyteläifinä, mutta ei mielä tuleentuneina taiffa ntt)ö§fin tätyfin tuleen* 
tuneina ja fuimattuina. SälfintäifeSfä tapauffeSfa omat ne erittäin ra* 
mintopitoifia ja fifältämät ennen faiffea munamalfuaiSaineita.

Sun tuoreita Ijärfäpapuja aiotaan fätyttää taloubeSfa omat ne pa* 
loilta irroitettuina fiefyautettamat, jolloin niistä helposti, formien mä* 
liSfä litiStettäeSfä, irtautuu niiben paffu, malfea ja fulamaton pääflgg* 
fetto. 3oS pamut omat mielä aimatt nuoria, faattaa fetto mennä mu* 
fiin. ©enjälfeen feitetään pamut mebeSfä fuolaöa maustettuina pelj* 
meiffi ja murennetaan famoinfun muutfin pamut ja herneet, ©rinomai* 
feita mausteina omat fjärfäpamut fefäifeSfä fefamî anneSfeitoSfa, jofa niistä 
jaa hienon ja tä t̂eläifen maun ja paremman ramintoarmon. Muuten laite* 
taan feittoa fefä tuoreista että fuimatuiSta IjärfäparouiSta ja famoin muljen* 
uoStafin. 9tuotfiSfa pibetään f)ärfäpapumeHiä fuureSfa armoSfa par̂ aim* 
pana ja ramitfemimpana faSmiSruofana.

huimattuina omat l)ärfäpamut hornin ramitfemiu ja jauljofft jau* 
pettuina moibaan niitä erinomaifeSti fätjttää ruis* tai faurajauljon jät* 
fona leimän leimonnaSfa tai pannufaffuil)in. Otetaan 1/a enemmän* 
fin papujauljoja ja loput miljanjauhoja. 9Jit)öSfin gffistään papujau* 
joista moi leipää malmiStaa.

ftelfingiSfä 25 p. toufofuuta' 1918.
Oöftö» £unb6n.
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