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Peltotiet ja ojat kuntoon
Isoilta lohkoilta tasalaatuista rehua
30 KASVINVILJELY: Kevätruisvehnää umilehmien rehuksi
Valkuaisomavaraisuutta halutaan lisää
Kaistaviljely säästää petltoa ja aikaa
38 KASVIHUONEVILJELY: Tomaatti viihtyy led-valoissa
42 PERUNANVILJELY: Jussi-uutuus valloittaa
45 SOSIAALITURVA: Luopumistuelle asiantuntijoiden avulla
Luopumistuen hakemisella kiire
48 KONEET JA TEKNIIKKA: Puolalaiset heinäkoneet valtaavat
		niittoalaa
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50 HEVOSTALOUS: Ravurin hyvinvointi näkyy tuloksissa
56 LUKIJAMATKA: Antiikin ihmeet avautuvat

Kotimainen ruusuntuotanto
on kärsinyt tuontikukkien
alehinnoista. Ali-Marttilan
puutarhassa luotetaan
laatuun.

58 METSÄ: Perintömetsä turvattiin METSO-suojelulla
Näppärä koneketju pienmetsän hoitoon
Suometsien hakkuisiin uusia konsteja
Terä kaipaa huoltoa
72 LUONNON TUOTTEET: Villikasvikset tulevat
76 YRITYS: Ruusun lumo ei häviä

3 PÄÄKIRJOITUS

22

10 MAATILAYRITYS: Parsa aloittaa korjuukauden
16 TUTKIMUS: Ruokaturvaa ei voi tuoda
18 NURMITUOTANTO: Painavat koneet rassaavat nurmen viljelijää

Kun peltolohkot
ovat pieniä ja
hajallaan, viljely
on hankalaa ja
traktoriin karttuu
turhia ajotunteja.
Tilusjärjestelyt
ovat edelleen
ajankohtaisia.

22 TILUSJÄRJESTELYT: Peltolohkot uuteen asentoon
Tilusjärjestelyt kiinnostavat myös Etelä-Suomessa

42
Suomessa kehitetty
Jussi haastaa muut varhaisperunalajikkeet. Sen
maku on hyvä ja rakenne
kunnossa.

50
Tapio Mäki-Tulokas
valmentaa menestyviä
ravureita kotitilallaan
Tammelassa.
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TOISTUVAT:
6 Uutiset
8 Herra Punttila
9 Vähätalo
21 Antinpoika
71 Väinö Vältti
82 Nollarajalla

• Kannen kuvat: Harri Nurminen, Saara Liespuu ja Antti Saraja.
• Seuraava Maatilan Pellervo ilmestyy 6.6., ja seuraava Kodin Pellervo ilmestyy 16.5.2018.
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38

Joskus kesäkorjuu
kannattaa myös
suometsissä.

Led-valot ovat tuoneet
energiasyöppöön kasvihuonetuotantoon uutta
virtaa. Tomaatit kypsyvät
yhtä hyvin kuin perinteisellä valaistuksella.
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asvukauden kynnyksellä tulee mieleen ruoka. Pellot ja viljelijät ovat jälleen
valmistautuneet tuottamaan meille ihmisille – sekä kotieläimille – hyvät eväät
seuraavaksi vuodeksi. Pelloilla paiskiva väki tekee kyllä osuutensa, mutta
varsinaiset ratkaisut tehdään ketjun toisessa päässä, ruokapöydissä.
Näissä pöydissä keskustellaan entistä enemmän myös ruuan alkuperästä, laadusta ja tuotantotavoista, ei pelkästään hinnasta. Puheisiin antavat yleensä vauhtia maailmalta kantautuvat ruokaskandaalit, mutta valitettavan usein ne muutamassa päivässä unohtuvat.
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KANNATTAA pitää kotimaisuus mielessä myös muulloin kuin ruoka suussa. Suomalainen työ ja tuotanto ovat perusta, jolle myös Maatilan Pellervo rakentaa sisältönsä. Tässä lehdessä kerrotaan mm. kevätsesonkiin valmistautuvasta ruusun tuottajasta, joka on kestänyt alan karikot ja jatkaa ruusujen tuottamista. Omistajat sanovat, että kukkien tuotannossa on kilpailtava laadulla, koska tuontikukat voittavat hintakisan.
Sidosryhmilleen maatilatalous antaa sekä työtä että toimeentuloa. Vaikka maatilat vähenevät, ala työllistää Suomessa satoja tuhansia ihmisiä. Merkityksellistä on,
missä työ tehdään tai palvelu tuotetaan – ei välttämättä omistuspohja.
Kotimaisuutta voi katsella monelta kantilta, kannatetaan suomalaista!
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MIELIPIDETIEDUSTELUISSA kuluttajat nostavat kotimaiset elintarvikkeet usein
kärkisijalle. Useimmiten myös maataloustuottajan työtä arvostetaan. Korkeintaan
motkotetaan hinnasta, vaikka suomalaisten tuloihin verrattuna ruoka on täällä edullista.
Luomussa kuluttajien mielipiteet ja ostokäyttäytyminen kulkivat kymmeniä vuosia epätahdissa. Silloisten tutkimusten mukaan asiakkaat halusivat luomua, mutta
valittivat, ettei sitä saa kaupoista. Kauppiaat puolestaan kertoivat, ettei luomua juuri osteta. Tilanne näyttää kuitenkin muuttuneen; nyt luomulla on menekkiä ja siitä
ollaan jopa valmiita maksamaan hieman enemmän kuin tavanomaisesti tuotetuista elintarvikkeista.
Toivottavasti sama kehityskulku toteutuu kaikkien kotimaassa tuotettujen elintarvikkeiden osalta. Laatu- ja ympäristötietoinen kuluttaja ostaa suomalaista, luomua
tai tavanomaista!
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Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619

■ Terminen kevät alkoi lähes yhtäaikaisesti maan etelä- ja keskiosissa. Peltojen kuivuminen runsaslumisen talven ja sateiden jäljiltä vie kuitenkin aikaa. Lounais-Suomessa, Hämeessä ja Pirkanmaalla osalla pelloista routa on painunut syvälle, mikä
hidastaa kuivumista. Satakunnassa puolestaan peltojen kuivuminen on jo pitkällä.
Pohjois-Suomessa kevättöiden alkua joudutaan odottamaan pitkälle toukokuuhun.
Viime vuoden vaikea korjuukausi näkyy ylimääräisinä kevättöinä. ProAgria aloittaa
valtakunnallisen kasvutilannetiedotuksen perjantaina 4.5. Seuraavat tiedotteet julkaistaan 15.5., 5.6., 26.6., 7.8., 21.8. ja 18.9. Tiedotteet löytyvät osoitteesta: www.
proagria.fi/ajankohtaista
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