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PÄÄKIRJOITUS
ERIKOISKASVIT: Öljyhampulle on nyt tilausta
Uusvanha camelina kiinnostaa
Tutkimus kirittää erikoiskasveja
VALKUAISKASVIT:

		

Proteiinijalosteilla lisäarvoa ruokaketjuun

20
24

KASVINVILJELY: Lumihomeen riski on kasvanut
YRITTÄMINEN: Intoa uusista liiketoimista
Marjatila poimii ideoita asiakkailta

60

30
34

KASVINSUOJELU: Suunnitelmallisuus tuo säästöjä

Boostilla potkua lietteeseen

40
44
48

48
Härkälän
puutarhassa
on kesä talven
keskellä.
Puutarhuri Mikko
Härkälä vannoo
lähiruuan nimiin,
joten pääosan
vihanneksista
syövät
satakuntalaiset.

30

€

Hyvä suunnitelma säästää kustannuksia
kasvinsuojelussakin. Oikeat seokset otolliseen
aikaan saa oraat kukoistamaan.

VIENTI: Hunajaa Hongkongiin
YRITTÄJYYS: Maaseutuhoivasta uusi ammatti
KASVIHUONEVILJELY: Värejä ja vitamiineja lautasille

		lähiruokana

53

16

Tutkijat etsivät kiivaasti Suomessa viihtyviä erikois
kasvilajikkeita monipuolistamaan viljelyvalikoimaa.
Yksi tutkittavista kasveista on sinilupiini.

LANNOITTEET: Kierrätyslannoitteet yleistyvät hitaasti
Hevosenlanta ruokkii maata

Pehmeillä korjuukeleillä
maasto pettää ja maahan jää
kuoppainen ja vetinen ajoura.
Myös puustovaurioita
syntyy herkästi.

4

19

KONEET JA TEKNIIKKA: 70-vuotias Valtra investoi

		 isosti ja kasvaa älykkäästi

54
56

TUTKIMUS: Viritä lohkot kasvukuntoon

		

Hevoskasvatus vaatii taitoa ja tuuria

60

METSÄ: Kun korjuu jättää rumat jäljet

20
Lumi satoi sulaan
maahan, mikä
luo edellytykset
lumihomeen
tekemille tuhoille.
Kevät näyttää,
miten syyskasvit
ovat talvehtineet.

HEVOSTALOUS:

Metsänhoidolla tykkytuhoja vastaan
Luontokohteiden suojelu kiinnostaa
Tiheikkö elpyy kasvuun kokopuukorjuulla

TOISTUVAT:
6 Uutiset
8 Herra Punttila
9 Pellonreunalta
43 Väinö Vältti
74 Nollarajalla

56

• Kannen kuvat: Ville Virtanen, Johannes Tervo ja Jorma Heikkilä.
• Seuraava Maatilan Pellervo ja Eläin-liite ilmestyvät 1.4. Seuraava Kodin Pellervo ilmestyy 21.4.

Markku Punkari sai vuoden 2020 ravigaalassa
parhaan kasvattajan palkinnon. Hevoskasvatus
vaatii taitoa mutta myös tuuria tarvitaan.
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Tämän lehden tilaajarekisteriä
voidaan käyttää
suoramarkkinointitarkoituksiin.

Anna Malk
Päätoimittaja

hminen on sopeutuvainen eläin, mikä näkyy meidän kaikkien tekemisissä. Ravinnon hankkimiseksi ja tuottamiseksi on valikoitunut sellaiset tavat ja kasvit, joilla saadaan ruoka mahdollisimman hyvin riittämään käytössä olevilla tekniikoilla. Kuokasta on nopeasti siirrytty älykoneisiin.
Kasvinviljelyssä tämä pakollinenkin kehitys on johtanut siihen, että maailmassa viljellään suuressa mittakaavassa vain muutamaa kasvia
ruuaksi ja rehuksi, vaikka mahdollisuuksia riittäisi. Tässä Maatilan Pellervossa kerrotaan, että viljelykasveja olisi käytössä tuhatkunta, mutta maailma elää pääosin riisin, soijan, maissin ja vehnän varassa.
Suomalaisilla maatalousyrittäjillä on kiinnostusta lajivalikoiman kasvattamiseen. Esimerkiksi kumina ja härkäpapu yleistyivät vauhdikkaasti heti, kun kotimaisiin oloihin sopivia lajikkeita oli saatavana ja horisontissa alkoi siintää jonkinlainen varmuus sadon saamiseksi. Viljelyintoa toki lisäsivät tuotantotuet ja erityisesti maailman valtakasvien kehnot hinnat, joiden
mukaan kotimaistenkin leipä- ja rehuviljojen hinnat määräytyvät.
Uusille viljelykasveille tuntuu olevan tilausta sekä kuluttaja- että tuottajapuolella. Yksittäinen maatalousyrittäjä ei pysty mahdottomuuksiin kasvilaji- tai lajikekehityksessä, mutta käärii kyllä hihansa, kun uuden tuotannon edellytykset ovat kunnossa.
Suomalaisittain kiinnostavia uusia kasveja on tälläkin hetkellä tarjolla
viljeltäväksi. Öljyhamppu on yksi lupaava vaihtoehto. Sitä luonnehditaan
suomalaiseksi superruuaksi, ja ammattilaiselta kasvatus onnistuu pohjoisissakin oloissa.
Hamppu ei ole mikään uutuus Suomen pelloilla, sitä on viljelty täällä jo
pitkään. Myös ruistankiota on kasvatettu jo pronssikaudella, ja ainakin vähäistä käyttöä uusvanhalle öljykasville on löytymässä. Valeviljaksi luokiteltava kvinoa kasvaa jo täällä, ja viljelykokeissa hirssistä on saatu lupaavia
tuloksia. Maissista on korjattu hyviä rehusatoja Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, ja soija etenee Ruotsissa kohti pohjoista.
Ilmaston lämpeneminen ja kuluttajien kiinnostus uusiin kasveihin luovat uusia mahdollisuuksia. Viljelyviisaat ovat ottaneet tulokaskasveja tutkimusohjelmiinsa, mikä on erinomainen asia. Tutkijoiden täytyykin nyt paiskia töitä hartiavoimin, jotta yrittäjät saavat riittävästi tietoa sekä uusien
kasvien viljelystä että tuotannon kannattavuudesta. Riski on viljelijälle liian
suuri, jos tuntemattomia kasveja joudutaan kokeilemaan vasta käytännössä.
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Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619
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