teksti ja kuvat
Leena Hokka

Härkis–
keittiötarhan ravintopommi
Härkäpapu on pavuista helpoin kasvatettava ja
proteiinin lähteenä verraton. Leena Hokka kokeili
yhdeksää lajiketta. Kotipuutarhan neuvoilla härkis
tuottaa hyvän sadon vaikka parvekkeella.

↑ Härkäpavun siementen pullistuminen
syöntikokoisiksi on yksi kesän odotetuimmmista hetkistä keittiötarhassa. Kuvassa pitkäpalkoinen 'Hangdown Green'.
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↗ Härkäpavut varttuvat kuin varkain kukinnasta satoon. Taimien ympärillä voi kasvattaa matalaa yksivuotista kasvustoa, vaikkapa nopeakasvuisia salaattikasveja.
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Kylvä suoraan maahan tai esikasvata

Leena Hokka kokeilee
erilaisia kasveja
vihannesmaallaan
III-vyöhykkeellä.

H

ärkäpapu (Vicia faba) on ikivanha palkokasvi elintarviketeollisuuden uusien proteiinipitoisten valmisteiden takana. Kotitarvetarhureille suhteellisen terve ja kestävä kasvi on tutustumisen arvoinen myös
omana itsenään.
Viime vuoden toukokuussa, juuri sakean lumisateen
alla, kylvin palstalleni 13 erilaista härkäpavun lajiketta tai
kantaa Suomesta, Englannista, Virosta, Ruotsista, Venäjältä ja ilmeisesti yhden jopa Perusta. Näistä yhdeksän
lajiketta päätyi tähän juttuun.
Kylmä kevätsää ei huolettanut testaajaa, sillä härkäpavun itäminen käynnistyy +5-asteisessa maassa ja taimet kestävät neljän asteen pakkasen.
Tavoitteeni oli korjata laadukasta kasvivalkuaista
omalta palstalta ja samalla saada maa parempaan kuntoon. Härkäpapu sitoo juurinystyröihinsä ilmakehän typpeä ja muokkaa maata syvällä juuristollaan. Maanparantajaksi sitä voi kylvää minkälaiseen maahan tahansa.
Suurta satoa voi sen sijaan odottaa muhevasta mullasta,
täysaurinkoiselta paikalta.
Keski-Euroopan kotitarhurit suosivat härkäpavun taimikasvatusta, jolla saadaan paitsi aikainen sato, myös
ehkäistään etanoiden ja kirvojen tuhoja. Kokeiltuani taimikasvatusta sanomalehtitötteröissä totesin sen kelpo
konstiksi. Satoa tuli suorakylvöa aikaisemmin ja enemmän. Ja taimet haaroivat hyvin. Pohjois-Suomeen suosittelen tätä lämpimästi.
Härkäpapu pärjää jopa rikkojen keskellä, vaikka sadon
määrä voikin kärsiä. Palstani yksivuotiset siemenrikkakasvit – lutukka, jauhosavikka ja pihatähtimö – muodostivat härkäpapujeni alle aivan itsestään elävän katteen,
jonka leikkasin pari kertaa kesän aikana. Leikkuujätteen
jätin paikoilleen maatumaan.
Perunan ja härkäpavun sekaviljelyyn omat kokemukseni eivät kannusta. Perunaruttoa ja honteloita varsia tuli
normaalia enemmän, satoa vähemmän.
Tuoreena tai tuleentuneena

Härkäpapu oli ruokkinut Euroopan väestöä jo tuhansien
vuosien ajan ennen kuin perunasta tai tarhapavusta oli
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Härkäpapu siemenestä satoon

1.

KYLVÄ siemenet suoraan ulos keväällä heti kun maa on
muokattavissa, 5–8 sentin syvyyteen, 20 sentin taimivälein

ja 30–50 sentin rivivälein. Kylvörivin päähän voit kylvää tiheästi

HUOLEHDI riittävästä kosteudesta käyttämällä katteita
ja kastelemalla tarvittaessa. Tyven multaaminen toimii

rikkaruohoja vastaan ja pitää taimet paremmin pystyssä. Tue

muutaman varasiemenen, jotka siirrät mahdollisiin aukkopaik-

taimet tarvittaessa tukikepein, kahden kepin väliin viritetyn lan-

koihin. Kylvösiemenen liottaminen vedessä yön yli vauhdittaa

gan tai raudoitusverkon avulla.

itämistä. Itäminen kestää pari, jopa kolme viikkoa. Pidä kylvös
kosteana.

'Crimson Flowered' on
kauniskukkainen lajike,
jonka keskikokoisissa
paloissa on 3–4 keskikokoista vihreää siementä. Englantilaista
perinnettä, joka mainitaan jo vuonna 1778.

4.

2.

KOKEILE ESIKASVATUSTA. Kylvä siemenet yksitellen
wc-paperihylsyihin tai taimipotteihin. Hylsyjen etu on se,

että niissä on rittävästi tilaa pystysuunnassa ja ne voi istuttaessa
haudata maahan. Pavut kun eivät pidä koulimisesta. Aloita esikasvatus 2–3 viikkoa ennen istutusta ulos.

3.

5.

KORJAA vihreitä, pinkeäksi pullistuneita palkoja säännöllisesti ja usein. Irrota siemenet ja kypsennä niitä suolalla

maustetussa kiehuvassa vedessä 3–10 minuuttia, kunnes siemen on pehmennyt.

6.

TULEENTUNEITA siemeniä voit korjata poimimalla vähitellen alimpia, tummuneita palkoja sisälle kuivumaan

tai leikkaamalla koko varsiston kuivumaan alimpien palkojen

SUOTUISA istutusaika taimille koittaa, kun hallayöt väis-

mustuttua. Huomaa että täysin tummuneet palot avautuvat

tyvät kesäkuun alkupuolella. Vaikka härkäpapu on suh-

nopeasti ja siemenet putoavat maahan, jolloin sato menete-

teellisen kylmänkestävä laji, taimet kaipaavat ylleen harsoa

tään. Liota kuivasiemeniä yön yli ennen keittämistä. Keitä vä-

etenkin viileinä alkukesän öinä.

hintään puoli tuntia.

Kotipuutarha 3/2018

73

ainen
Kotim iaist
maa a
kant

Tunnista ongelmat
Lajikkeet
kokeilussa
1 'Aunus' Suurisiemeninen maatiaiskanta Aunuksen Karjalasta. Aluksi
valkoinen tuoresiemen
saa vähitellen violettia
väriä ja on kuivana musta.
3–4 siementä ja kookkaat palot.
2 'Savitaipale' Monimuotoinen kanta. Tuleentuneena vaaleita, ruskeita
ja mustia siemeniä. Lyhyissä paloissa kolme
pienehköä siementä.
Palkoja runsaasti. Korkea
kuiva-ainepitoisuus. Soveltuu hyvin kuivattavaksi. Korkeus noin metri.

inen
Aika toisa
ja sa

3 'Sigvard' Rehevä ja
satoisa. Pitkät palot ja
tosi suuret siemenet.
Koostumus kuiva-ainepitoinen. Vanha kanta Skånesta, Osbystä.
4 'Express' Palstani satoisin. Aikainen, suurisiemeninen ja suuripalkoinen. Palossa 5–6 valkoista siementä.
5 'Hangdown Green'
Jo 1800-luvun puolella
markkinoille vakiintunut
lajike, jonka siemeniä
löytyy aina. Lajikkeistani
korkein, 130-senttinen.
Pitkissä paloissa 5–6
suurta vihreää siementä.
6 'Robin Hood' Kaikkein
matalin lajike, vain
30-senttinen. Suurehkot
siemenet ja palot. Matalan kasvun takia palkoja
vähemmän taimea kohti
kuin muilla lajikkeilla.
7 'Karmazyn' 3–5 vanhan roosan väristä, keitettynä liilaa, melko suurta siementä. Suurehkot
palot. Itäeurooppalainen
kanta, jonka makua kehutaan.
8 'Peruvian Red Cheek'
Satoisa, lyhytpalkoinen.
Siemenet melko suuret,
mehevät. Punainen täplä
keitettynä violetti. Yhdysvaltalaisen Seed Savers
Exchangen ylläpitämä.
9 'Kontu' Kotimainen
ammattiviljelyyn kehitetty lajike. Palstallani muihin verrattuna hyvin hento ja pienipalkoinen. Palossa 3–4 tuskin hernettä
suurempaa valkoista,
rakenteeltaan jauhoista
siementä.
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↑ Suklaalaikun eli härkäpavunharmaahomeen (Botrytis fabae) tunnistat lehtiin, varsiin ja kukkiin ilmestyneistä ruskeista täplistä. Varhain alkanut saastunta
vähentää satoa, jos kukat ja lehdet varisevat ennen
aikojaan. Usein tauti ilmaantuu vasta kukinnan jälkeen
eikä vaikuta satoon. Aurinkoinen kasvupaikka ja väljä
kasvusto ehkäisevät tautia. Sieni säilyy kasvijätteissä.
Polta sairaat kasvinosat tai vie ne kauas. Muista neljän
vuoden viljelykierto.
→ Kirvat ovat varsinkin kuivan kesän riesa versojen
latvoissa, missä ne imevät kasvinesteitä. Nitistä kirvat
sormin tai suihkuta pois vedellä. Loppukesällä voit leikata kirvojen valtaaman latvan pois, jolloin jäljelle jääneet palot kehittyvät nopeammin.

maanosassa harmainta aavistusherkkuhetkiin.
”Sesonkitakaan. Suomeen härkäpapu ranEntisaikaan papuja syötiin tieherkun
tautui nykyisen oletuksen mukaan
tysti etupäässä tuleentuneina ja
vuosina 600–700 eaa. Viljelyssä on
hetki koittaa talveksi kuivattuina, suomalaiollut kirjava joukko suuria ja pieniä
sessa ruokaperinteessä rokaksi
heinä–
siemeniä sekä kaikkea siltä väliltä.
keitettyinä. Tuleentunut sieVoisi luulla, että eri maiden härmen on tuoresiementä kuivaelokuussa.”
käpapukannat kehittyisivät hyvinkin
ainepitoisempi, suutuntuma on
eri tahtiin. Mutta ainakin ne, jotka
jauhoinen ja energiapitoisuus
olin haalinut omalle palstalleni, tuntuivat olevan korkea. Makuun tuleentuminen tuo usein voikuin ohjelmoituja lähes samanaikaiseen kukin- makkuutta ja uusia vivahteita, myös makeutta.
taan ja sadonmuodostukseen. Vasta tuleentuKieltämättä kuivaaminen olisi kaikkein ekomisvaiheessa alkoi syntyä eroja. Mitä pienempi logisin säilöntäkeino, mutta ihan käytännön
palko ja siemen, sitä nopeammin se tuleentui. syistä vähän vierastan kuivasiementä, koska
Niinpä 'Kontu' oli ensimmäisenä tuleentunutta se täytyy ennen keittämistä pehmittää vedessä
ja pian sen jälkeen Savitaipaleen kanta.
yön yli ja keittoaika on pitkä. Sitä paitsi kuivaMutta itse en liiemmin välitä tuleentuneista siemenen kasvatus vaatii tarhurilta enemmän
siemenistä muuta kuin kylvösiemenenä. Kuu- taitoa kuin tuoresiementuotanto. Tuleentumilun ehdottomasti vihanneshärkäpavun ystäviin. nen alkaa palstallani harmillisen myöhään, vasta
Se tarkoittaa, että riivin siemenet tuoreina ja syyskuussa, jolloin sää on lähes poikkeuksetta
pehmeinä, juuri kun ne ovat täyttäneet palon sateinen. Useammin kuin kerran kuivausyritykeikä siemenen kiinnittymiskohta eli "napa" ole seni ovat päättyneet siihen, että melkein koko
vielä tummunut. Tämän sesonkiherkun hetki sato on homehtunut.
koittaa heinä–elokuussa.
Lajikkeiden makueroja on hankala kommenMehevät siemenet nautin muutaman minuu- toida, koska erot ovat häilyviä. Toisaalta samatin keittoajan jälkeen sellaisenaan tai lisään niitä kin lajike maistui joka korjuukerralla hiukan erikeittoihin, salaatteihin ja muihin ruokiin. Pakas- laiselta. Jos havaitset siemenissä karvautta, voit
tan vihanneshärkäpapuja ryöpättynä talven poistaa keitetystä siemenestä siemenkuoren.
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