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• Kannen kuvat: Helena Anttila-Lindeman, Jorma Heikkilä ja Pekka Karppinen.
• Seuraava Maatilan Pellervo ja Eläin-liite ilmestyvät 3.1.2019. Seuraava Kodin Pellervo ilmestyy 19.12.2018.
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ähän aikaan vuodesta on tapana arvuutella, minkälaisessa säässä vietämme joulua. Tuleeko siitä musta vai valkoinen? Onko pakkasta vai suojasäätä? Kannattaa veikata, että mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä valkeampi joulu on tulossa.
Lähes yhtä vaikeaa on päätellä, mitkä ovat ilmaston lämpenemisen todelliset vaikutukset Suomen maatalouteen. Melkoisella varmuudella tiedetään, että lämpeneminen on jo hyvässä vauhdissa ja että sen heijastukset suomalaisilla leveysasteilla
ovat suuret. Ilmastoselvitysten mukaan lämpötila nousee pohjoisella pallonpuoliskolla enemmän kuin etelämpänä.
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Tämän lehden tilaajarekisteriä
voidaan käyttää
suoramarkkinointitarkoituksiin.
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SUOMEN MAATALOUTEEN ilmastonmuutoksen on ennustettu tuovan sekä uhkia että mahdollisuuksia. Tutkimusten mukaan kasvukausi pitenee ja viljelykasvien
kasvu voimistuu, viljelyalueiden rajat siirtyvät pohjoisemmaksi, kokonaan uusia kasveja voidaan ottaa tuotantoon ja laidunkausi pitenee. Samalla kuitenkin kasvitautien
ja tuhohyönteisten riski kasvaa ja pitkät kuivuusjaksot lisääntyvät, samoin rankkasateet sekä tulvat.
Ihan kuin parina viime vuotena olisi jo saatu esimakua tulevasta. Valitettavasti viime kesän kuivuus ja edellisen vuoden märkyys aiheuttivat molemmat viljelijöille satomenetyksiä.
JOS ILMASTON lämpeneminen on niin nopeaa kuin nyt enteillään, on kasvilajien ja
-lajikkeiden sekä uusien viljelymenetelmien parissa tehtävä uutterasti kehitystyötä.
Viljelijät ovat varmasti valmiita suuriinkin muutoksiin, mutta heillä ei ole varaa toimia
kokeillaan vasta käytännössä -periaatteella.
Peltoviljelyssä maan kasvukunto tulee yhä tärkeämmiksi. Maatilan Pellervon viime numeroissa on useaan otteeseen kerrottu, kuinka tärkeitä maan perusrakenteen
kunto ja vesitalouden toimivuus ovat kannattavalle tuotannolle. Ne hillitsevät myös
sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia. Tässä lehdessä pohditaan jatkoksi, opettiko kesän
poikkeuksellinen kuivuus meille jotakin peltoviljelystä. Mitä on varminta ja kannattavinta viljellä – missä ja miten?
PARIN VIIKON kuluttua ollaan jo lähellä joulua. Sitten näemme, tuliko siitä musta vai
valkea! Pian myös vuosi 2018 on kuljettu loppuun, mutta tosiasiassahan yhdellä kellonlyömällä mikään ei muutu.
Hyvät lukijat, suuret kiitokset kuluneesta vuodesta. Tapaamme jälleen tammikuussa ilmasto- ja muiden asioiden merkeissä.

Hyvää Joulua ja Tuottoisaa Vuotta 2019
Maatilan Pellervon toimitus
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Painotuotteet
1234 5678
4041-0619
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