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• Kannen kuvat: Topi Pakarinen, Johannes Tervo ja Helena Anttila-Lindeman.
• Seuraava Maatilan Pellervo ja Eläin-liite ilmestyvät 7.2. Seuraava Kodin Pellervo ilmestyy 16.1.2019.
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uosi on vaihtunut, päivä pidentynyt muutaman kukonaskeleen verran ja katseet suunnattu kohti tulevaa. Ilmastoahdistuskin antoi meille vähän vapaata, kun pakkasta ja lunta saatiin loppuvuodesta likipitäen koko Suomeen.
Syyskasvit pääsivät talvehtimaan ja metsähakkuut saivat kantavuutta.
Ilmaston lämpeneminen nousi vuoden 2018 suurimmaksi aiheeksi täällä meillä
ja koko maailmassa. Syystäkin, sillä raportit antavat synkeän kuvan tulevaisuudesta, mikäli päästöjä ei pystytä nopeasti vähentämään. Suomi on tapansa mukaan astunut eturiviin ilmastopäästöjen vähennystavoitteissaan, ja valtaosa puolueista hallituksesta oppositioon ovat tehneet jopa vaadittua kovemmat linjaukset matkalla
kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.
Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen ja lopulta luopuminen kokonaan
on keskeistä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomella on vahvana biotalousmaana tässä iso haaste mutta vieläkin suurempi mahdollisuus. Biopolttoaineiden ja kaikenlaisen päästöttömän energiantuotannon kehittämiseen kannattaa nyt varata aikaa, rahaa ja muita tutkimusresursseja.
Suomessa ollaan jo hyvällä uralla, mutta suurimmat voitot kerää se, joka ehtii ensimmäisenä maaliin. Uusille energiainnovaatioille on nyt varmasti kysyntää kotimaassa ja maailmalla. Kannattaisiko Pohjois-Suomen vesivoimahankkeet kaivaa
jälleen naftaliinista?
Vaikka tekniikat olisivat käyttökunnossa, vaaditaan vielä toimiva ja taloudellinen
systeemi bioenergian raaka-aineen tuottamiseen. Siihenkin Suomessa on hyvät valmiudet. Etenkin metsätaloudessa biotuotanto on saatu hyvään vauhtiin ja teollisuus
on kiitettävästi ottanut puuraaka-aineen hyödyntämisen huomioon investoinneissaan. Metsänomistajat kuitenkin toivovat energiapuulle parempaa hintaa.
Peltoviljelyssäkin on mahdollisuuksia. Suomessa on hyvin ammattitaitoinen viljelijäkunta, joka pystyy tarvittaessa nopeastikin muuttamaan tuotantosuunnitelmiaan
ja hankkimaan energiakasvien viljelyssä tarvittavat lisätaidot. Kiinnostustakin varmasti on, sillä ruuantuotanto on viime vuosina osoittautunut varsin kehnoksi bisnekseksi. Viljelijä tarvitsee kuitenkin toimivia vaihtoehtoja ja tuotannolleen kestävän taloudellisen perustan. Muuten homma ei etene.
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 YK:n yleiskokous on julistanut vuoden 2020 kansainväliseksi kasvinterveysvuodeksi. Teemavuoden odotetaan lisäävän tietämystä terveiden kasvien merkityksestä ja kasvien suojelun tärkeydestä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä hetkellä vuosittain menetetään lähes 40 prosenttia kasveista kasvintuhoojien takia. Taloudellisesti pelkästään kasvitaudit maksavat maailmantaloudelle
satoja miljardeja euroja vuodessa. Kasvinterveysvuoden julistaminen perustuu Suomen maa- ja metsätalousministeriön ehdotukseen ja ministeriöllä on ollut ratkaiseva
rooli neuvotteluissa asian hyväksymiseksi kansainvälisissä järjestöissä.
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