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Klo 10.30-11.00:
Ruisvehnästäkö valkuaispitoista
kokoviljasäilörehua?
–Tuota Valkuaista hanke
tutkija Markku Niskanen, Luonnonvarakeskus
Ajankohtaista perunan kasvinsuojelusta
tutkija Anne Rahkonen, Perunantutkimuslaitos
11.00
Kuljetus virallisille lajikekokeille ja
Perunantutkimuslaitoksen koekentälle
Klo 12.00-12.45:
Hyvään satotasoon panostaminen
antaa parhaan tuloksen
talousasiantuntija Kaija Ala-Luukko,
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
Kotimaista valkuaista, kiitos!
jalostusjohtaja Merja Veteläinen,
Boreal Kasvinjalostus Oy
Kesä 2018 - Kasvinsuojelua äärimmäisissä
olosuhteissa
Matias Rönnqvist ja/tai Tuomas Latomäki,
ViljelijänBerner
13.00
Kuljetus virallisille lajikekokeille ja
Perunantutkimuslaitoksen koekentälle

PORTTI

P

Klo 14.00-14.30:
Katsaus kasvukauden tuholaisiin
erikoistutkija Erja Huusela-Veistola,
Luonnonvarakeskus
PAYR on peruna-alan asialla
yrittäjä ja PAYR hallituksen jäsen Timo Myllymäki,
Myllymäen Peruna Oy
Tietoiskuissa ja muissa ohjelmanumeroissa
osastoilla pureudutaan ajankohtaisiin teemoihin,
kuten kasvintuotannon talouteen, maan tiivistymiseen
ja kasvukuntoon sekä dronen hyödyntämiseen
kasvustojen tarkkailussa.

Vaasa

Tapahtuman juontajana toimii Meira-Pia Lohiluoma,
ProAgria Österbottens svenska lantbrukssällskap.

18
Jyväskylä

Pohjanmaan Peltopäivä
ammattiviljelijöille
Esittelyruutuja Pohjanmaan Peltopäivillä 2016

Kesän kasvintuotannon isoin
ammattitapahtuma on heinäkuun lopussa Ylistarossa. Tapahtuma kokoaa yhteen ammattiviljelijät ja kasvisektorin toimijat.
Tapahtumassa näkee konkreettisesti mitä eri lajikkeet ja
toimenpiteet tekevät kasvustolle. Esillä Peltopäivässä ovat
niin eri lajikkeet, lannoitus kuin
myös kasvinsuojelu.
Pohjanmaan Peltopäivä tarjoaa kävijälle oivan tilaisuuden
hakea uusia toimintatapoja
omaan
kasvintuotantoonsa.
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Keskustelujen asiantuntijoiden
sekä muiden näyttelykävijöiden kanssa on hyvä kehittää
omaa toimintaa. Tietoiskuissa
ja osastoilla pureudutaan ajankohtaisiin teemoihin, kuten
kasvintuotannon talouteen ja
dronen hyödyntämiseen kasvustojen tarkkailussa.
Tapahtumaan on vapaa pääsy. Parkkimaksu 5€. Alueella
palvelee maa-ja kotitalousnaisten ravintolapalvelut; tarjolla keittolounas, makkaraa,
kahvia ja pullaa.
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Tärkkelysohrakoe
Altia
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22
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MAHKU-,
UHMA ja
Ruokahukka
ruotuun
-hankkeet

Näytteilleasettajat

PORTTI
Agro-Tuonti Oy/Ylistaron
Maataloustarvike Oy
Altia Oyj
A-Rehu Oy

20

Karjatilan nurmisiemenet ja -seokset, Calciprill - rakeiset kalkkituotteet. Paalaustarvikkeet Aumamuovit. Ylistaron Maataloustarvike Oy - Paikallinen palveleva maatalouskauppa.

35
12

Tärkkelysohran hankinta ja havaintoruudut.

Avena Nordic Grain Oy

34

Avena Nordic Grain Oy on Suomen johtava vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainekauppias sekä kasviöljyjen ja puristeiden valmistaja ja toimittaja.

Bayer Oy
Boreal Kasvinjalostus Oy

32
29

Kasvinsuojeluratkaisuja.

BT-Agro
Caraway Finland Oy

30
33

Koneet.

Cemagro Oy

17

Lannoitteet

DP AgroSciences Finland Oy

31

Esittelemme uusia Arylex-tehoainetta sisältäviä rikkakasvien torjunta-aineita sekä vehnän ja kauran
rikkakasvien torjunta-aineita.

Etelä-Pohjanmaan Ekoviljelijät ry
Eurofins Viljavuuspalvelu Oy
Farmi Website Oy

38
14
8

Osmo hankkeen teltan viereen. Yhteistyötä Osmon kanssa.

Hankkija Oy
Hortilab Oy Ab

24
19

Osastollamme. Hankkijan kasvuohjelma, viljan siemenet, kasvinsuojelu.

Kaskärr Grönsaker Ab

11

Luomulannoitteita. Fertiplus 4-3-3 kananlantapellettilannoite Ekoväx liha-luujauho lannoitepelletti
Fertiplus neste luomulannoitteet.

Lantmännen Agro Oy

27

Esittelemme Lantmännen Agron viljelyohjelma -tuoteryhmien uutuudet niin kasvinsuojelun kuin lajikevalikoiman osalta. Paikalla myös kotimaiset asiantuntijamme.

LP Lakkapää Oy
Luonnonvarakeskus

41
36

Biologiset rehunsäilöntäaineet ja annostelupumput.

LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa
Maaseudun Tulevaisuus
Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

21
39
6

Esittelemme ratkaisuja, joilla viljelijä voi varautua taloudellisiin riskeihin.

Me-ite Ky
Mtech Digital Solutions Oy

7
4

GVK Oy:n maatila maalit. Suomen Ensiturvan ensiaputuotteet

Nordisk Alkali
Nordkalk Oy Ab

18
15

Kasvinsuojeluaineita maa- ja puutarhatalouteen.

OSMO-hanke/Helsingin yliopisto,
Ruralia-instituutti
Peltosiemen Oy

37

Esittelemme maan kasvukunnon tunnistamista ja hoitoa, tiivistymisriskien tunnistamista sekä
koneiden maahan aiheuttaman paineen mittausta.

28

Esittelemme osastollamme kiinnostavimmat kevätviljalajikkeemme erityisesti eteläisen Pohjanmaan viljelyalueelle. Mukana luonnollisesti myös uutuuksia. Peltosiemenellä on useita pakkaamoja
Pohjanmaalla.

Perunantutkimuslaitos
Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry.
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

22
42
1

Peruna-alan tutkimus, viestintä ja neuvonta.

ProAgria Lantbrukssällskapet
Pyhäjoen Puu Oy
SeiLab Oy
Soilfood Oy

2
23
16
13

ProAgrias tjänster, på svenska.

Tekoa Oy

9

Valmistetaan yksittäisistä laitteista kokonaisiin tehtaisiin ja voimme ottaa kokonaisprojektin
hoitaaksemme avaimet käteen periaatteella.

Terramedia Oy

10

Maatalousyrittäjän ammattilehti Käytännön Maamies, kotieläinten ruokinnan ja terveydenhoidon
erikoislehti KMVET ja lehtien digiversiot kaytannonmaamies.fi ja kmvet.fi. Esillä myös traktoriporssi.fi.

Tilasiemen Oy

26

Sertifioidut siemenet kärkilajikkeista maatalouden ammattilaisille: Ohra, kaura, vehnä, ruisvehnä,
herne, härkäpapu, nurmisiemenet ja -seokset, kerääjä- ja saneerauskasvit.

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry
ViljelijänBerner
Yrkesakademin i Österbotten

3
25
5

Markkina- ja hintaseurannan, oppaiden sekä muiden VYR.fi-sivuston palveluiden esittely.

A-Rehun viljakauppa. Ketjumme tarvitsee vuositasolla laadukasta kotimaista viljaa 800 000 TN.
Lisäksi olemme Suomen suurin kauran ja palkokasvien ostaja Koskenkorvan tehtaalla.

Tervetuloa Borealin osastolle tutustumaan odotettuun uutuusvehnäämme Helmiin! Esittelyruuduilla näet myös muut lajikeuutuutemme kuten Oiva-kauran sekä Sampo-härkäpavun.
Caraway Finland Oy jalostaa suomalaisten sopimusviljelijöiden kasvattamaa kuminaa. Yritys sijaitsee Närpiössä ja on ollut toiminnassa vuodesta 2004.

Maa- ja metsätalouden analyysipalvelut.
“farmit.net on maa- ja metsätalouden suosittu riippumaton ammattilaisilta ammattilaislle sivusto.
Sääpalvelu, markkina- ja hintatiedot, ajankohtainen viestintä, blogit yms.
Veloituksetta - nyt ja aina.
Kotimainen Finasin akkreditoima (T187) ja Eviran hyväksymä laboratorio. Viljavuustutkimukset sekä muut ravinnetutkimukset maasta, vedestä, kasveista. Viljojen laatutestit. Kysy päivän tarjousta!

Jututa kasvinsuojelun asiantuntijoita ja hankkeiden toteuttajia. Tutustu mm. TUOVAn valkuaiskasviruutuihin ja MAHKUn riukuaidan rakentamiseen sekä perehdy UHMAn jättipalsamin torjuntaan.
Työnäytöksiä.

Pohjanmaan Peltopäivä

Melan osastolla tietoa maatalousyrittäjien työeläke- ja tapaturmavakuuttamisesta sekä työturvallisuus- ja työhyvinvointipalveluista. Tervetuloa!
WebWisu, MobiWisu, WisuEnnuste – kattavat ja monipuoliset ohjelmistot viljelysuunnitteluun.

Nordkalkin osastolla esillä ovat uutuustuote AtriGran- rakeinen kalkki, Aito-maanparannus- ja rehukalkit sekä Fostop Rakennekalkki. Tervetuloa osallistumaan myös kalkkikuorman arvontaan!

Kolmen VYYHTI -hanke, Pohjanmaan Ravinneratas -hanke, Pohjanmaan JÄSSI 2018
ProAgria Etelä-Pohjanmaan kasvintuotannon asiantuntijapalvelut.

Aika:
Torstaina 26.7.2018 kello 10-16.00
Missä:
Seinäjoki, Ylistaro
Alapääntie 104
Ilmainen.
Pysäköinti maksullinen. Varaa 5€ pysäköintiä varten.
Saapuminen ja paikoitus:
Opastus valtatie 18:sta. Opastus parkkialueelle
tapahtuma-alueelle saavuttaessa.

Perunan, juuresten ja vihannesten varastointiin ja kuljetukseen sopivat puulaatikot.
Vijavuustutkimukset.
Soilfood tarjoaa ratkaisuja maan sadontuottokyvyn ja viljelyn kannattavuuden parantamiseen sekä
auttaa vähentämään viljelyn ravinne- ja hiilihävikkejä.

www.pohjanmaanpeltopaiva.fi
seuraa tapahtumaa myös somessa

Kasvinsuojelu, lannoitteet ja koeruutuja.
Projekt LOASA-Learning Outcomes in Accordance with the Skills Agenda. Höstens och vinterns
studieresor och kurser inom Kursgården. Non-stop studerandeantagning.
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OHRAN TUOTANTOKUSTANNUS

Hyvään satotasoon
panostaminen antaa
parhaan tuloksen

tavanomainen tuotanto koko maa
paras 1/4

keskiarvo

Tiloja kpl

16

55

Sadon määrä kg/ha

5563

4791

Satotuotot

920

724

Tuet

600

561

Tuotot yhteensä

1520

1285

Muuttuvat
kustannukset

468

424

Katetuotto A

1052

861

Työkustannus

164

165

Katetuotto B

888

696

Kiinteät kone- ja
rak.kust.

283

335

Kate C

605

361

Pellon ja ojituksen
kustannukset

389

371

Nettovoitto €/ha

216

-10

Parhaan taloudellisen tuloksen viljelyssä antaa yleensä
korkean ja hyvälaatuisen sadon
tuottaminen. Viljelijän vaikutusmahdollisuudet tuottajahintaan ja tukitasoon ovat varsin
rajalliset. Viljelysuunnittelun
tueksi kannattaakin ottaa oman
tilan
tuotantokustannukset
tarkastelun alle ylimääräisten
kulujen löytämiseksi. Väärässä
paikassa säästäminen voi kuitenkin viedä tuloksen yhä huonommaksi.

Viljanviljelyn
kustannusrakenne
Kasvinviljelyn
kustannukset jaetaan muuttuviin kustannuksiin, työkustannuksiin,
kiinteisiin kone- ja rakennuskustannuksiin sekä pellon kustannuksiin. Muuttuvia kustannuksia, joita ovat muun muassa
lannoitus ja kasvinsuojelu, on

koko viljelyn kustannuksista
noin kolmannes. Toiseksi suurin kustannuserä on pellon ja
ojituksen kustannukset, joiden osuus kokonaiskuluista on
alueesta riippuen vähän vajaa
kolmannes. Kiinteät kone- ja
rakennuskulut
muodostavat
myös vajaan kolmanneksen
osuuden kaikista kuluista. Viljanviljelyn kustannuksista pienin kuluerä on työkustannus,
jossa huomioidaan viljelijän
oman työn ja työntekijöiden
kustannukset.
Viljanviljelyn
nettovoitto saadaan selville,
kun tuotoista vähennetään
kaikki kustannukset.

Panosta
hyvän sadon
tuottamiseen,
älä ylikoneellistamiseen

Huonon tuottajahinnan aikanakin osa tiloista tekee nettovoittoa. Vuoden 2017 lohkotietopankin aineistojen mukaan
paras neljännes saavutti ohran
viljelyssä nettovoittoa 214 euroa/hehtaari. Keskimäärin ohran viljelyssä oli painuttu nettotappion puolelle 10 euroa/
hehtaari. Parhaaseen tulokseen
päässeitä tiloja yhdisti korkea
satotaso. Ympäristökorvausjärjestelmää oli myös näillä tiloilla
osattu hyödyntää monipuolisesti, jolloin tukitasokin oli keskimääräistä korkeampi.

kustannukset olivat keskimääräistä korkeammat. Sen sijaan
kiinteät kustannukset ja erityisesti konekustannukset olivat
keskimääräistä selvästi matalammat. Hyvää taloudellista
tulosta tekevillä tiloilla oli hyödynnetty yhteiskoneita sekä
ylikoneellistamista oli muutenkin vältetty. Johtopäätöksinä
voi päätellä, että ojitukseen ja
pellon kunnostukseen panostaminen kannattaa pitkällä aikavälillä. Muuttuvissa kustannuksissa ei liioin kannata säästää.
Oikealla lannoituksella ja kasvinsuojelulla voidaan satotasoa
Parhaan tuloksen saavutta- ja laatua parantaa ja siten taneilla tiloilla ei oltu säästetty loudellista tulosta nostaa.
tuotannon kannalta tärkeissä
tuotantopanoksissa.
Tilojen
panostus hyvän sadon tuottamiseen näkyi sen sijaan jopa
keskimääräistä korkeampina
Kaija Ala-Luukko
kasvinsuojelu- ja lannoituskuTalousasiantuntija
luina. Myös pellon ja ojituksen
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Lähde: ProAgria lohkotietopankki

Tästaäa
et uilta
m
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Vain hyväkuntoinen pelto tuottaa

Selvitä peltosi kasvukunto
Viljelysmaan
multavuuden
vähentyminen näkyy pellon
heikentyneenä kasvukuntona.
Sateisena kesänä pelto läpäisee
vettä liian hitaasti ja kasvusto
kärsii märkyydestä. Kuivana
kesänä alhainen multavuus heikentää maan veden varastointikykyä ja kasvusto kärsii veden
puutteesta.
Kun maatilojen

koko kasvaa niin myös traktoreiden ja korjuukoneiden tehot
sekä akselipainot kasvavat.
Pellon kasvukuntoa uhkaavaa
maan tiivistymistä voidaan selvittää lapiolla ja penetrometrillä. Lapiolla tehtävä analyysi on
jokaisen viljelijän helpoin tapa
selvittää maankuntoa. Maan
mururakenne, maan rakenne,

maan tiiviys, jankko, olkien
hajoamisnopeus, veden läpäisynopeus, asvien juuret sekä
lierojen määrä kertovat maasta
paljon.

miseen on penetrometri. Laite
mittaa maan tiiviyttä. Pellon
tiiveys kertoo paljon maan kasvukunnosta. Yksinkertaistettuna liian tiivis maa heikentää
kasvien kasvua ja sadon muodostusta. Muokkauskerroksen
Penetrometri apuna
alapuolinen tiivis kerros jankko
Lapioanalyysiä näppärämpi heikentää maan vesitaloutta.
laite maan tiivistymien selvittä- Sateen jälkeen pelto kuivaa hi-

Pellon kasvukunto selville
Neuvo-palveluna
Pellon kasvukunnonn arviointia voidaan toteuttaa
Neuvo 2020 palveluna. Neuvo2020 palveluissa työkustannukset korvaa Maaseutuvirasto, vain palvelusta
perittävä arvonlisävero jää
viljelijän kuluksi. Maan kasvukunnon
selvittämiseen
kuuluvat
toimenpidesuositukset, joilla maan kasvu-

kuntoa voidaan parantaa.
Toimenpidesuositukset ovat
lohkokohtaisia. Kierros omilla pelloilla lapion ja neuvojan
kanssa on erittäin antoisaa.
Peltokierroksen jälkeen tietää, millä lohkoilla on kohentamisen tarvetta ja miten kyseisten lohkojen kasvukuntoa
voidaan helpoiten ja nopeiten
parantaa.

Maan kasvukunnon määritys ja toimenpidesuositukset
tukevat viljelysuunnittelua,
siksi peltokierros on hyvä tehdä ennen viljelysuunnitelman
tekoa. Palvelu on tarjolla kasvukauden aikana lokakuulle
saakka. Tervetuloa tilaamaan
palvelu ProAgria Etelä-Pohjanmaan osastolta Peltopäivästä.

taasti ja poudalla tiivis jankko
estää kasvien juurten kasvua ja
veden saantia.
Paras aika pellon kasvukunnon määrittämiseen on loppukesä ja alkusyksy.
Pellon
kasvukunnon määrittäminen
perustuu lohkolla tehtyihin havaintoihin. Määritystuloksen ja
neuvot tilanteen korjaamiseksi

saa heti pellolla. Aikaa peltojen
kasvukunnon arviointiin menee
noin viistoista minuuttia lohkoa
kohden.

Jari Luokkakallio
Kasvintuotantoasiantuntija
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Kehitteillä uusia menetelmiä
pellon kasvukunnon hoitoon
Kauhavalaisen Pekka Paavolan maatilalla pellon kuntoon on aina kiinnitetty huomiota. Paavolan luomutilalla
viljellään monipuolisesti syysja kevätviljoja sekä tärkkelysperunaa. Lisäksi viljelyssä on
viherlannoitusnurmia. Vaikka tilalla on monipuolinen viljelykierto niin märkä kesä ja
tärkkelysperunan viljely ovat
aiheuttivat peltoon erittäin
pahoja tiivistymiä.

Pekka Paavola on mukana
Osaamista maan kasvukunnon
hoitoon (OSMO) -hankkeessa, jossa pyritään löytämään
uusia menetelmiä maan kasvukunnon määrittämiseen ja
kasvukunnon hoitoon. Paavolan tärkkelysperunalohkolla
tutkittiin salaojien toimivuus
kaivinkoneen avulla. Kaivauksissa todettiinkin, että nykyinen ojaväli on riittämätön.
Imuojia on liian harvassa ja

tiivistyneessä maassa vesi ei
poistu pellolta riittävän nopeasti.
Nyt lohkon kunnostamiseen
suositeltiin uuden tyyppistä
salaojitusta, jossa nykyistä ojitusta tehostetaan ristikkäisillä
imuojilla sekä kyntökerrokseen ulottuvilla sorasuonilla.
OSMO -hanke on Peltopäivässä mukana. Tule tutustumaan
pellon tiivistymisriskeihin ja
maan kasvukunnon hoitoon.

Mangaanin riittävyys
selville mittaamalla
Mangaanin riittävyys puhututtaa erityisesti hyvän viljavuuden aloilla. Mangaanilla
on suuri rooli kasvin yhteyttämisessä, ja tehokas yhteyttäminen on yhteydessä hyvään
satotasoon. Kun lohkolla on
pH ja maan rakenne kunnossa,
kasvi ei välttämättä saa tarvitsemaansa mangaania otettua
juurillaan. Viljavuus on tärkeää pitää hyvällä tasolla, jotta
pääravinteet imeytyvät hyvin.
Tämä tarkoittaa kuitenkin hivenravinteiden imeytymisen
heikkenemistä.

Mangaanin puutoksen havainnointi silmämääräisesti on
riittämätöntä: kun mangaanin
puute näkyy lehdillä, on sadosta menetetty jo merkittävä osa.
Avuksi tulee mangaanimittari,
jolla voidaan todeta kasvin mangaanin saanti mittaushetkellä.
Kasvukausi 2018 alkoi mangaanin suhteen kohtalaisesti; mangaanin puutoksia havaittiin maltillisesti. Tämä johtunee siitä,
että lehtimassa kasvoi kuivuudesta ja kuumuudesta johtuen
suhteellisen hitaasti, ja kasvi oli
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mangaanivalmisteen, joka adaptoituu hyvin ruiskutusohjelmaan ja joka tarjoaa riittävästi
mangaania kasvin käyttöön,
mahdollisimman pitkäksi ajaksi.
ProAgria Etelä-Pohjanmaan
hallinnoimassa Monipuolisuutta viljelykiertoon -hankkeessa
on ollut kasvukaudella 2018
käytössään NutriNostica-manKasvin riittävästä mangaanin gaanimittari.
saannista voi huolehtia mm.
kasvustoruiskutuksin. Markkinoilla on useita mangaanivalNoora Laitila
misteita. Kannattaa varmistua
Kasvintuotannon asiantuntija
siitä, että valitsee käyttöönsä
ProAgria Etelä-Pohjanmaa
pakotettu kasvattamaan vahvempaa, tehokkaampaa juuristoa, joka jaksoi ruokkia hitaasti
lisääntyvää kasvimassaa suhteellisen hyvin. Merkittävämpiä
mangaanin puutoksia alkoi löytyä, kun viljat alkoivat kasvaa
paremmilla lohkoilla myös kortta ja lehtimassaa.
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Uusi palvelu kokoaa maatilan
johtamisen yhteen paikkaan
Pohjanmaan
Peltopäivässä
voit käydä tutustumassa uuteen Bisnes+ -palveluun. Voit
samalla käydä asiantuntijoidemme kanssa keskustelua,
mitä toivoisit siinä olevan kasvitilan näkökulmasta. Maatilayritysten johtaminen saa uuden ulottuvuuden sähköisessä
palvelussa, joka on kehitetty
asiakkaiden toiveista. Bisnes+
on avattu ensivaiheessa maitotiloille, syksyllä palvelu kattaa
myös kasvintuotantotilat.
Bisnes+ on kehitetty viljeli-

jöiden toiveesta saada palvelu,
joka kokoaa kaiken tilan toimintaan oleellisesti liittyvän tiedon
yhteen hyvin jäsenneltyyn sähköiseen näkymään. Maatilayrityksissä syntyy runsaasti esimerkiksi tuotantoon, talouteen,
johtamiseen ja investointeihin
liittyvää tietoa, joka tallentuu
eri ohjelmiin ja dokumentteihin.
- Bisnes+ tukee tilan johtamista, toiminnan kehittämistä
ja tulosten seurantaa. Se kokoaa maatilan johtamisen yhteen paikkaan. Siinä on tilan

tärkeimmät ja olennaisimman
tiedot ja tulokset koottuna yhteen visuaaliseen näkymään.
Ajantasainen tieto tuotannosta
ja taloudesta on aina saatavilla
ja vertailtavissa muiden tuloksiin nyt entistä helpommin, kertoo Bisnes+ Oy:n toimitusjohtaja Kirsi Vidman-Hakola.
Kaikki samasta näkymästä.
Bisnes+:ssa tila voi määritellä
itselleen seurattavat tulokset ja
tärkeimmät mittarit johtamisen
tueksi. Bisnes+ kokoaa tarvitta-

Jättipalsami vie elintilaa muilta,
tule seuraamaan niittonäytöstä

vat tiedot yhteen tilan omaan
näkymään ja ne ovat aina ajantasalla ja käytettävissä ajasta,
paikasta ja laitteesta riippumatta. Kertakirjautumisella käyttäjä saa koottuna tarvitsemansa
tiedot ja tulokset eri ohjelmista
ja pystyy kätevästi siirtymään
ohjelmiin tekemään muutoksia suunnitelmiin. Bisnes+:ssa
yrittäjä näkee omat tietonsa ja
vertailut omiin ryhmiinsä.
Joustavasti yhteys tiedon
analysoinnissa,
tavoitteiden
asettamisessa ja seurannassa

auttavat ProAgrian ja Faban asiantuntijat, jotka ovat helposti
löydettävissä ja tavoitettavissa
Bisnes+:ssa.
Bisnes+:n nyt julkistettava kokonaisuus on käyttäjille
maksuton. Palveluun ja tietosisältöihin voi jatkossa ostaa tarvitsemiaan maksullisia lisäominaisuuksia ja sisältöjä.
Bisnes+ laajenee myös kumppanuuksilla.
- Tavoitteena on rakentaa Bisnes+:sta biotalouden ekosystee-

mi ja saada mukaan laajasti alan
toimijoita tuottamaan viljelijälle
hyödyllistä tietoa, sanoo Vidman-Hakola. Bisnes+:n teknisestä kehittämisestä vastaa Mtech
Digital Solutions Oy.
Palvelun taustalla on ProAgrian, Faban ja Mtech Digital Solutions Oy:n laaja yhteistyö ja
tilan tietojen ja tulosten yhdistäminen.
Tutustu Bisnes+:aan:
www.bisnesplus.fi
ProAgria Keskusten Liitto

Jättipalsami on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi läpi EU:n. Kasvi
on 100:n pahimman vieraslajin
joukossa Euroopassa. Jättipalsamin
laajat kasvustot vievät elintilaa alkuperäiseltä kasvillisuudelta. Pohjanmaan Peltopäivässä on jaossa
tietoa jättipalsamin hävittämisestä
niittonäytöksessä kello 13.00.
Vesien ravinnekuormituksen vähentämisestä puolestaan painavaa
asiaa Luken osastolla, ruokahävikistä on puhetta Ruokahävikkipöydän äärellä tapahtuman ravintolassa. Edellä mainitut teemat ovat osa
Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin -hanketta.

ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Lietteen typpihävikit kuriin
happokäsittelytekniikoiden avulla
Maatalouden aiheuttamista
ammoniakkipäästöistä suurin
osa on seurausta lannan käsittelystä. Ammoniakin haihtuminen lietteestä vähentää sen
lannoitusarvoa ja aiheuttaa
ympäristöhaittoja, kuten rehe-
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vöitymistä. Happokäsittelyn on
osoitettu olevan tehokas menetelmä vähentämään lietteen
ammoniakkipäästöjä ja samalla
sekä typpeä että rikkiä saadaan
enemmän kasvien käyttöön.
Happokäsittelyyn
käytetään

rikkihappoa ja se voidaan tehdä miten happokäsittely vaikuttaa
kolmella eri tavalla; liete voi- sadonmuodostukseen ja parandaan hapottaa karjasuojassa, taa kasvin typenottokykyä.
varastossa tai levityksen yhteydessä. Tule ProAgrian osastolle Pohjanmaan Peltopäivään
kuulemaan ja keskustelemaan
ProAgria Keskusten liitto

Pohjanmaan peltopäivät mainosliite 16.7.2018

Pandoille koekasvatetaan
bambua Etelä-Pohjanmaalla
Ähtärin eläinpuiston pandaparille varataan tuontibambua
500-1000 kiloa viikossa. Ihanne
olisi kuitenkin, että pandat saisivat syödä lähibambua. ProAgria Etelä-Pohjanmaan Bambua pandalle -hanke selvittää
bambun kasvatuksen mahdollisuuksia suomalaisissa oloissa.
Tavoitteena on käynnistää bambun tuotannollinen kasvatus.
Pandat asuvat korkealla
vuoristossa, jossa on talvisin
pakkasta ja lunta. Pandojen
suosimat bambulajit kestävät
pakkasta jopa -26 asteeseen.
Suurimmat erot Aasian vuoriston ja eteläpohjalaisissa olosuhteissa ovat ilman kosteus ja
lumen määrä. Ilman lumisuojaa bambun lehvästöt saattavat talvella paleltua tai kuivaa.
Paksulumisina talvina matalakasvuisten bambujen kasvatus
on kohtuullisen helppoa.

mat pakkastalvet sekä kevään
kuivattavat tuulet. Haasteista
huolimatta Suomessa bambuja
kasvatettu jo aiemminkin. Esimerkiksi Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa Helsingissä ja Mustilan arboretumissa
Elimäellä on kasvanut bambuja
jo pitkään.
Paksulumisena talvena bambut pärjäävät hyvin ja lumettomana pakkastalvena bambujen
maanpäällinen osa paleltuu,
mutta versoo keväällä uudestaan, mikäli juuristo on suojattu
pakkaselta. Bambua pandalle
-hankkeessa testataan erilaisia
talvisuojaustapoja ja kasvatusolosuhteita sekä kasvatusmenetelmiä.

Erilaisia bambulajeja on kaikkiaan tuhatkunta. ProAgria Etelä-Pohjanmaan hallinnoimassa
hankkeessa koekasvatuksessa
ollut yli 20 lajia. Parin talven
Bambun kasvatuksen suurim- jälkeen kasvatukseen on valimat haasteet ovat lumetto- koitunut kymmenkunta pak-

kasenkestävintä ja pandoille
maistuvaa lajia. Hankkeessa on
mukana noin kolmekymmentä
bambun koekasvattajaa Ähtäristä ja sen lähialueelta.
Pandojen suosimat vuoribambulajit ovat matalia. Vuoribambut kasvavat puolesta
metristä kolmeen metriin.
Bambujen tuotannollinen kasvatus on pitkäjänteistä toimintaa. Bambut istutetaan taimista ja pari ensimmäistä vuotta
bambu kasvattaa juuristoaan.
Korjuukypsää satoa saadaan
kolmantena vuotena.
Bambua lisätään kasvullisesti
jakamalla. Bambuja on kasvutavaltaan kahta erilaista. Hankkeessa testataan molempia
lajeja. Matalat mätästävät lajit
(Fargesiat) ovat talven erittäin
talven kestäviä. Fargesiat kasvavat noin 1-2 metrin korkean
kasvuston, kasvavat ja leviävät
hitaasti. Maavarsia tekevät lajit (Phyllostachykset) tuottavat

satoa huomattavasti mätästäviä lajeja nopeammin ja enemmän. Phyllostachykset kasvavat noin 2-4 metrin korkuisiksi.
Korkea kasvusto hankaloittaa kasvin talvisuojausta. Kasvupaikaksi soveltuu parhaiten
rinne, jossa on karkea vettä
läpäisevä ja mahdollisimman
routimaton pohjamaa. Tuulensuojainen paikka on eduksi. Talveksi bambun juuriston
voi suojata katteella sekä lehvästön huopamaisella pakkaspeitteellä.
Bambua pandalle –hanketta
rahoittaa Kuusiokuntien kehittämisyhdistys Kuudestaan ry.
Tervetuloa ProAgria Etelä-Pohjanmaan osastolle Pohjanmaan
Peltopäivään tutustumaan bambuihin.

Jari Luokkakallio
Kasvintuotantoasiantuntija
ProAgria Etelä-Pohjanmaa

Kasvustojen ilmakuvauksesta
nelikopterilla hyviä kokemuksia
- Miehittämätöntä ilmailua
pystytään hyödyntämään monipuolisesti
maataloudessa,
kertovat ProAgria Etelä-Pohjanmaan kasvintuotannon asiantuntijat Tuomas Pennala ja
Juho Kotala.
Drone eli nelikopteri lentää
automaattiohjauksella lohkon
ympäri ennalta suunniteltua
reittiä pitkin, ja valmis kasvillisuuskartta muodostuu tabletin näytölle jo lennon aikana.
Kasvuston lehtivihreän määrä
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määrittää sadontuoton edellytyksistä lohkolla. Aurinkoisella
ja tuulettomalla ilmalla otetut
kuvat ovat selkeitä ja niistä näkee, miten kasvustot vaihtelevat lohkon sisällä.
- Ohjeistusta kasvinsuojelusta
ja muista korjaavista toimenpiteistä lohkolla kasvukaudella
voidaan antaa viljelijälle jo pellon laidalla sekä ilmakuvan että
silmämääräisten havaintojen
pohjalta.

Ilmasta kuvattavia peltoja
ovat erityisesti syys- ja kevätviljalohkot ja monivuotiset nurmikasvustot. Viljapelloilta pystyy
mm. arvioimaan orastumisen
onnistumista sekä kasvuston
tautipainetta. Monivuotisilla
nurmilla kartoitetaan kasvuston tiheyttä, sekä paikkakylvön
ja rikkatorjunnan tarvetta.
Tervetuloa kuulemaan dronen
hyödyntämisestä ProAgria
Etelä-Pohjanmaan osastolle.
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Suomalaiset härkäpapulajikkeet ovat kasvuajaltaan maailman aikaisimpia ja sopivat pohjoisemmillekin viljelyalueille.

Viljelyn monipuolistaminen luo mahdollisuuksia
kotimaisen valkuaistuotannon kasvuun
Äärimmäiset sääilmiöt kuten kuivuus ja rankkasateet voivat olla tulevina vuosina arkipäivää. Tuotantoa
monipuolistamalla kasvintuotanto- ja kotieläintilalliset voivat parantaa tuotannon ilmastokestävyyttä,
hallita viljelyyn liittyviä riskejä ja samalla varmistaa kotimaisen valkuaisen saatavuutta.

BOREAL MUKANA POHJANMAAN PELTOPÄIVÄSSÄ TUTUSTU TUOTTAVIIN UUTUUKSIIN!
Borealin pitkäjänteinen kehitystyö tuottaa suomalaisille viljelijöille ja sadon käyttäjille satoisia ja laadukkaita
peltokasvilajikkeita. Lajikeuutuutemme ovat kattavasti esillä Pohjanmaan Peltopäivässä - tule ja tutustu Borealin
uutuusvehniin, ohriin ja kauroihin Peltopäivän esittelyruuduilla. Esillä muun muassa:

HelmiBOR

OivaBOR

EverstiBOR

SampoBOR

Häikäisevä kevätvehnä

Mainio myllykaura

Satoisa uutuusohra

Aikainen härkäpapu

www.boreal.fi
8
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Ilmastonmuutoksen
vaikutuksiin varauduttaessa on
avainroolissa viljelyn monipuolistaminen. Tuotannon riskejä
voi jakaa ottamalla viljelyyn eri
kasvilajeja, joilla on erilaiset
kehitysrytmit ja erilainen herkkyys altistua stressitekijöille.
Näin on myös mahdollista tasata viljelyn työhuippuja ja parantaa kannattavuutta.
Lisäksi monipuoliseen viljelykiertoon perustuva tuotanto vähentää kasvituhoojien
riskiä ja ravinnehuuhtoumia.
Oleellisessa osassa riskienhallinnassa on myös maan
rakenteesta ja kasvukunnosta
huolehtiminen.
– Hankalina kasvukausina
satoja on menetetty juuri viljelylohkoilla, joiden vesitalous ei ole
kunnossa, sanoo Borealin jalostusjohtaja Merja Veteläinen.

Ilmastokestävyyden parantamisen lisäksi viljelyn monipuolistaminen auttaa kasvattamaan
kotimaisen valkuaisen tuotantoa. Kotimaisilla valkuaiskasveilla pyritään korvaamaan etenkin
kotieläinten ruokintaa täydentävää tuontivalkuaista.
– Kotimaiset kasvilajit ja lajikkeet, kuten rypsi, herne ja härkäpapu, voivat muuttaa tilannetta
merkittävästi parempaan suuntaan. Boreal on panostanut valkuaiskasvien jalostukseen ja tuo
markkinoille uusia, tuottavia vaihtoehtoja, Merja Veteläinen kertoo.
Borealin valikoimasta löytyy
maailman aikaisimmat härkäpavut, kuten Sampo, Jota on mahdollista viljellä nyt laajasti koko
Suomessa, ja joka parantaa tavoiteltua valkuaisomavaraisuutta
niin rehuissa kuin elintarvikkeissa. Samoin plus-rypsi Synthia

on erinomainen vaihtoehto tilan
viljelykiertoon, sillä se yhdistää
uudella tavalla satoisuutta, varrenlujuutta ja aikaisuutta.
Toisaalta ei sovi unohtaa viljojen ja laadukkaan nurmen
merkitystä etenkin kotieläinten
ruokinnan valkuaislähteenä. Boreal tavoitteleekin jalostusohjelmissaan valkuaistasoltaan hyviä
viljalajikkeita, jotta ruokinnan
täydentäminen kotimaisella valkuaisella olisi helpompaa.
Tule kuulemaan lisää asiaa kotimaisista valkuaiskasveista jalostusjohtaja Merja Veteläisen
tietoiskussa Pohjanmaan Peltopäivässä. Borealin monipuoliseen kasvilaji- ja lajikevalikoimaan voit tutustua Peltopäivän
esittelyruuduilla – tervetuloa
keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa!

Öljykasvit ovat hyvä lisä tilan viljelykiertoon.

Maan kasvukunnon tunnistaminen ja hoito, tiivistymisriskien
tunnistaminen sekä koneiden maapaineen mittaus.

Osasto nro 37
www.maan-kasvukunto.fi

KASVUN EVÄÄT
KUNNOSSA?
Selvitä kasvustojen ja peltojen
ravinnetilat sekä rehuarvot
monipuolisilla analyyseillamme
Tervetuloa hakemaan
Peltopäivän tarjouksemme, osasto 14

Puh. 015 320 400 • PL 500 (Graanintie 7) • 50101 Mikkeli • www.viljavuuspalvelu.fi
Puh. 044 5885 262 • Sammonkatu 8 • 90570 Oulu • www.suomenymparistopalvelu.fi
Pohjanmaan peltopäivät mainosliite 16.7.2018

A-Rehu on vahvasti mukana
Pohjanmaan Peltopäivässä!
Tule tapaamaan meidän asiantuntijoitamme
osastollemme ja kuulet viljakaupan
tuoreimmat kuulumiset.
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Uusi lajike viljanviljelyn
kannattavuuden perustana
Noin puolet viljakasvien parantuneesta hehtaarisadoista selittyy kasvinjalostuksella. Uusi
lajike tuottaa aina edeltäjäänsä
runsaamman ja tai parempilaatuisen sadon. Viime aikoina etenkin ohralajikkeet ovat
kehittyneet paljon. Voidaan
sanoa, että mikäli kylvät enemmän kuin kymmenen vuotta
vanhalla lajikkeella, olet jo kylvötilanteessa menettänyt osan
mahdollisesta sadosta.

Uutta lajiketta etsimässä
Pääsääntöisesti
Hankkijan
myymät lajikkeet löydetään
kotimaisen Borealin tai DLA:n
omistaman Nordic Seedin aineistoista. Nordic Seed jalostaa
lajikkeita lähinnä Itämeren ympäristöön. Hankkijan osuus on
testata meille tänne Suomeen
soveliaat lajikkeet. Kesän 2018
lajikekokeet olivat Halikossa,
Elimäellä, Seinäjoella ja Vihdissä. Näissä kokeissa kasvaa
noin 2 500 ruutua ”lajikekokelaita” lopullista valintaa varten.
Ruuduista tehdään pitkin kesää
monenlaisia havaintoja ja mittauksia. Kylvöjen onnistuminen
mitataan
tiheyshavainnolla.
Kasvitaudit havainnoidaan ja
kirjataan vähintään kaksi kertaa
kesässä. Tähkälle tulo kertoo jo
hieman lajikkeen kasvuajasta.
Tämän jälkeen mitataan korren
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pituus. Lajikkeen lakoontumisherkkyys on jo tässä vaiheessa
hyvä löytää ja kirjattava lakohavainnolla. Tuleentumisaika on
kenties täällä pohjolassa tärkein havainto.
Edelliset havainnot kartoittavat lajikkeen agronomisia ominaisuuksia, asioita joita isäntä
arvostaa viljellessään lajiketta
omilla pelloillaan. Toinen puoli
lajiketta on sen sopivuus teollisiin prosesseihin. Vehnämylläri
arvostaa suuria ja tasakokoisia
jyviä, joissa on vähän kuorta.
Näillä jyvän ominaisuuksilla
hän saa jauhoja mahdollisimman paljon. Leipuri arvostaa
jauhojen sitkon määrää ja laatua, jotta leivästä saadaan pullea ja rakenteeltaan oikea. Sakoluku kuvaa tärkkelysketjujen
pilkkoutumista. Ohran mallastusketjulla on omat toiveensa
ja rehuteollisuuden tarpeita ei
sovi unohtaa. Hankkija on Suomen suurin rehujen valmistaja
ja vanha totuus on, että vain
hyvästä viljasta saadaan tehtyä
hyviä karjan rehuja.
Uuden lajikkeen synnyttäminen on vuosia vievää työtä.
Risteytys vanhemmiksi etsitään monesti jo jossain päin
maailmaa kasvava lajike. Nordic
Seed tekee tämän työn Tanskassa. Kesällä 2017 päästiin

täällä Suomessa testaamaan
aikaisella vehnällä F3 (kolmas
sukupolvi risteytyksestä) aineistoa. Tässä vaiheessa ei vielä
päästä puhumaan lajikkeesta,
vaan samalla ruudulla näkee
kummankin vanhemman kaltaisia yksilöitä ja suuri määrä
näiden sekoituksia. Kasvijalostajan tehtävä on löytää tästä
populaatiosta se oikea entistä
parempi jaloste. Tässä vaiheessa ruudulta otetaan useita tähkiä, joista jokaisesta kylvetään
yksi rivi. Näitä rivejä joudutaan
kylvämään tuhansia rinnakkain.
Yhden rivin siemenistä voidaan
kylvää seuraavana vuonna jo
pieni ruutu ja tältä ruudulta
saadaan sen verran siementä, mikä riittää kerranteellisen
kokeen kylvämiseen. Tällaisia
valintoja joudutaan tekemään
useita ennen kuin ruutu näyttää yhtenäiseltä ja voidaan
alkaa puhua lajikkeesta. Lajikkeen jalostus on todella vuosia
kestävää työtä. Nordic Seed nopeuttaa jalostusta lisäämällä ja
testaamalla jalosteita Chilessä,
jossa kasvukausi on meidän talven paikalla.

tuudet maakuntiin havaintokaistoille nähtäväksi. Tällaiset
kaistat ovat tänä vuonna olleet Halikossa, Elimäellä, Seinäjoella, Sauvossa, Vihdissä,
Siilinjärvellä, Harjavallassa ja
Vähässäkyrössä. Nämä kentät
ovat kasvukauden aikana aina
avoinna vierailua varten. Sieltä
voi jokainen käydä etsimässä
viljelyynsä soveltuvan uuden
lajikkeen.
Havaintokaistoilla
pidetään kasvukaudella Kasvun Havaintokaistojen lajikkeet Halikossa vasemmalta oikealle Alvari,
Paikka -asiakastilaisuuksia.
Kaarle, Avalon, Soulmate, Laureate, Niklas, Harmony, Kreivi, Herttua
ja Calixo. Punaisessa postilaatikossa odottaa esittelyaineisto vieraiLopulliset lajikevalinnat te- lijoita varten.
kee Hankkijan sopimusviljelijä.
Edellä kuvatun työmme onnistuminen mitataan lajikkeen levinnäisyydellä, siitä saatavilla
hehtaarisadoilla ja jyväsadon
laatutiedoilla. Tätä tietoa keräämme sadon ennakkoanalyysipussien kysymyksillä. Koetoiminnan tuloksia esitellään
talven viljelijätilaisuuksissa.

Uutuuslajike esittelyssä
Siinä vaiheessa, kun uutuuslajike on testattu ja sitä on
tuotettu riittävästi siementä
myyntiin, viedään nämä uu-

Juha Salopelto
Tutkimuspäällikkö
Hankkija Oy
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Olethan
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TULOSSA

Olemme mukan
a
Pohjanmaa Pe
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assa
26.7., tervetuloa
keskustelemaa
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I l ta j u h l a

lla
Ounaspaviljongi.7.
lauantaina 28
klo 18-02

www.kuninkuusravit.fi
Seuraa sosiaalisessa mediassa:
#kuninkuusravit2018
#kungstravet2018

lippupalvelu

Koneiden valmistus, suunnittelu ja
automaatio asiakaslähtöisesti
tekoa oy
Ota yhteyttä ja kysy tarjous!
p. 040 5863 506 / Heikki
Satamatie 199, 85180 Rahja

www.tekoa.fi

Kasvinsuojeluratkaisuja
maa- ja puutarhatalouteen
Löydät meidät
Pohjanmaan Peltopäivillä
osastolta 18

www.nordiskalkali.fi

Varmista kasvinsuojeluaineen turvallinen käyttö. Lue aina pakkausmerkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.
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Kestotilaajana
saat aina enemmän!

Maaseudun Tulevaisuuden kestotilaajana
saat enemmän kuin lehden. Saat mahtavan
paketin mediaa ja palveluja eri muodoissa.
Tutustu rahanarvoisiin etuihin ja ota ne itsellesi.
Lehti edullisemmin.

Arkisto käytössäsi.

Kestotilaus on aina edullisempi kuin vastaavan
pituinen määräaikainen tilaus.

Sekä Maaseudun Tulevaisuuden että Kantrin juttuarkisto.

Lue milloin haluat.

Maaseudun Tulevaisuuden verkkosivuilla.

Maaseudun Tulevaisuuden ja Kantrin
näköislehdet netissä MT.FI

Osallistut suurarvontaan.

SÄÄPLUS-palvelu

Lue millä haluat.

Vuonna 2018 voittona Hyundai KONA -katumaasturi,
arvo noin 35 000 €.

Näköislehdet luettavina kaikilla päätelaitteilla
- myös mobiilisovellus iOS- ja Android-laitteisiin!

Jakelun keskeytys loman ajaksi.

Tavataan joka päivä. MT.FI

