
Uutiskirje 5 / 2018 Katso kirje selaimessa. 

Hyvät uutiskirjeen saajat,
 puinnit ovat monilla täydessä vauhdissa, mutta ohessa 

kannattaa ottaa katsaus tuleviin tapahtumiin sekä lukaista 
ajatuksia menneistä tapahtumista; muun muassa tämän 

hetkisestä viljan markkinatilanteesta.

Viljan satamalogistiikkaan tutustuminen

Syyskuussa on tulossa tilaisuus, jossa tutustutaan viljan 

satamalogiikkaan Naantalissa. Lisätietoa tulossa myöhemmin.

Tavanomaista ja luomua – kaura ja erikoiskasvitilaisuus 
16.10.2018 Loimaalla

Uutta kasvua luomusta ja Luomumpi Varsinais-Suomi ja Gluteenittomasta 

viljelykierrosta erikoistumisvaihtoehto tiloille -hankkeet järjestävät 

Tavanomaista ja luomua – kaura ja erikoiskasvitilaisuuden Suomen 

maatalousmuseo Sarkassa 16.10.2018 kello 9-16.

Lisätietoa ohjelmasta on tulossa lähiaikoina.
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Gluteeniton ruokavalio on yleistä Italiassa

Syksyiseen Bolognan kaupungin Eima-maatalousnäyttelyyn, jonne 

marraskuussa tuleva hankematkakin suuntautuu, liittyvät 

maataloustyökonevalmistajien työnäytöspäivät järjestettiin Italian Umbrian 

maakunnan Perugian kaupungin lähellä 13-15.7.2018.

Näyttelyn teemoina olivat täsmäviljely, maan muokkaus, viljan puinti ja 

nurmirehun korjuu. Tilaisuus järjestettiin Perugian alueen 

maatalouskoulutussäätiön 1800 hehtaarin tilalla. Läheinen Perugian 

maatalousyliopisto käyttää tilaa koulutus- ja koetarkoituksiinsa. Tilan pinta-

alasta oli metsää 400 ha, viljan tuotannossa n. 800 ha, naapuritiloille 

vuokrattuna n. 200 ha, maissia 80 ha, viiniköynnöstä 60 ha. Loppu pinta-ala oli 

palkokasveilla ja muilla pienemmillä erikoiskasveilla.

Oikean kokoinen tappuri ja kuivaa viljaa

Meille kerrotun mukaan gluteeniton ruokavalio on Italiassa yleistä ja sitä 

noudattavien määrän sanottiin yhä kasvavan. Pyytämämme tilaesittelyn aikana 

havaitsimme, että tilalla tehtiin paljon gluteenittomien kasvien tuotannon 

lisäksi myös näihin liittyvää koetoimintaa. Meille esiteltiin mm. kvinoan 

lajikoekenttää sekä heillekin uutta, teff-nimisellä, Etiopiasta peräisin olevalla 

heinämäisellä viljalla kylvettyä peltolohkoa. Saatujen tietojen mukaan teffiä 

pidetään uutena ”superfoodina”. Se on yksivuotinen, varsin lyhyen kasvuajan 

vaativa kasvi.



Teff-kasvin röyhy Teff-pelto

Keskusteluissa kauran kerrottiin olevan huonosti tunnettu ja vähän käytetty 

vilja. Syyt löytyvät historiasta, jolloin kauraa tuotettiin vuoriston karuilla mailla 

vähäosaisemman väestön toimesta. Aikojen parantuessa vehnä syrjäytti 

kauran. Kauraa kyllä näimme hukkakauran muodossa kaikkialla teiden 

reunoilla. Italiassa on tilausta suomalaiselle kauralle ja kauraosaamiselle.

Myös omaan pähkinän jalostukseen ja tuotantoon satsataan Italiassa. Meille 

kerrotun mukaan suuriin pähkinän tuottajamaihin liittyvän poliittisen riskin 

vuoksi Italian omaa mm. suklaan valmistuksessa tarvittavaa pähkinän 

omavaraisuutta halutaan parantaa.

Valmistumassa on matkakertomus, joka tallennetaan hankkeen nettisivuille. 

Satafoodin asiantuntijoista matkalle olivat Kaija Vesanen ja Jukka Saarinen.

Heikkona suurten koneiden murahtelulle                                   Kyntöä on-land auroilla

                                                                                          (traktorin kaikki renkaat sängen päällä)



Kvinoan lajikekoekenttä

Laatu on tärkeämpää kuin satomäärät

Sastavilja- ja Gluteenittomasta viljelykierrosta erikoistumisvaihtoehto 

tiloille hankkeiden yhteinen tilaisuus Markku Välimäen Kasken tilalla.

Luken tutkija ja Sastavilja -hankkeen vetäjä Veli Hietaniemi kertoi muun 

muassa Sastaviljan toiminnasta, viljalaboratoriosta, NIT-laitteesta sekä 

ostajia kiinnostavista laatutekijöistä. MTK:n vilja-asiamies Max 

Schulmanin johdolla tilaisuudessa keskusteltiin lisäksi kauran viljelyn 

haasteista ja viljojen markkinatilanteista.

Satomäärät eivät ole enää tärkeimpiä, vaan laatutekijät ja siitä ollaan 

valmiita maksamaan. Kauraa aletaan viljellä paremmille lohkoille ja toiset 

siirtyvät vallan kaurantuotantoon.

–Ostajat ovat kiinnostuneet laadusta – muun muassa korkea 

hehtolitrapaino, helppo kuorittavuus, suuri jyväkoko, hyvä 

valkuaispitoisuus, sopiva kosteus, beetaglukaanin määrä ja ennen 

kaikkea hometoksiinit ovat tärkeitä tekijöitä, Hietaniemi kertoo.



Kiikoisissa Kasken tilalla olivat keskustelemassa tärkeistä ajankohtaisista asioista muun muassa 

Juha Vilppo (vas.), Hannu Puputti, Max Schulman, Markku Välimäki, Seppo Pietilä, Tapio Nuutila, 

Veli Hietaniemi ja Jukka Saarinen.

Koko Euroopassa oli kuiva kesä. Muun muassa maissi- ja 

vehnäsadot ovat kärsineet pahasti ja mallasohraa tulee puolet 

vähemmän.

–Onneksi viime vuodelta toisiin maihin on jäänyt hyvä laatuista satoa 

varastoon, koska maailmanlaajuisesti ensi talvi syödään varastoja. 

Suomen tilanne on paljon parempi kuin monissa muissa maissa, Max 

Schulman tietää.

Koko jutun voit lukea täältä.

Hanketoimijoiden laatimista oppaista Gluteenittoman kauran siemenkyselyn 

yhteenveto, Katsaus gluteenittomien tuotteiden markkinatilanteeseen ja 

Gluteenittoman kauran tuotannon laatukäsikirja ovat luettavissa

Satafoodin nettisivuilta.

* * * 



Seuraa mitä hankkeessa tapahtuu!

Gluteeniton viljelykierto -hankkeessa lähetetään sähköisiä uutiskirjeitä, jotka voit tilata 
kotisivuiltamme.

Joko tykkäät Gluteeniton viljelykierto -hankkeen sivuista Facebookissa?

Yhteystiedot:
Satafood Kehittämisyhdistys ry

Viialankatu 25
32700 Huittinen

www.satafood.net

Jukka Saarinen, kehitysasiantuntija
040 555 3683, jukka.saarinen@satafood.net

Copyright © Satafood Kehittämisyhdistys ry

Päivitä tietosi  Peru uutiskirje

This email was sent to <<Sähköpostiosoite>>

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

Satafood Kehittämisyhdistys ry · Viialankatu 25 · Huittinen 32700 · Finland 


