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1. Eima Umbria show 2018- työnäytöksiä – Prove in Campo
Näyttely ei ollut tavanomainen konenäyttely, vaan esillä olleilla maatalouskoneilla tehtiin lähes koko ajan
työnäytöksiä; maanmuokkausta, istutusta ja sadonkorjuuta. Näyttely liittyi syksyllä Bolognassa pidettävään
kansainväliseen Eima 2018 –näyttelyyn. Näyttelyn järjestäjät olivat Coldiretti Umbria, Feder Unacoma,
Universita degli studi di Perugia, Agriumbria, Centro per lo Sviluppo Agricolo e rurale sekä Fondazione per
l’Instruzione Agraria in Perugia, jonka mailla tapahtuma järjestettiin. Näyttelyllä on omat nettisivut
www.eimashow.it. Näyttelyalueella oli yksi iso telttahalli, jossa markkinoitiin tulevia maatalousalan
näyttelyitä (Eima, Bari), maatalousalan järjestöjä ja lehtiä, sekä pidettiin avajaiset ja muita esityksiä.
Näyttelyalueella kiersi kuulutusauto kovaäänisineen aina siellä, missä milloinkin tapahtui. Tapahtumia
kuvattiin lisäksi koko ajan pienellä dronella. Dronien käyttöä säädellään ja isompi maatalouden täsmäviljelyyn
käytetty drone oli esillä vain osastolla www.agricolus.com. Sitä ei saanut lennättää turvallisuussyistä, sillä
paikalla oli liian paljon ihmisiä.

Kuva 1. Täsmäviljelysovelluksiin keskittyvän Agricolus s.r.l:n osasto
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Näyttelykenttä ja parkkipaikka olivat vehnäpeltoa, jolta viljasato oli jo korjattu. Vehnän puinti oli tehty
kymmenen päivää ennen näyttelyn alkua ja loppuosalla pellosta oli jo pienet pavuntaimet kasvamassa.
Yrityksille oli jaettu omat pitkät peltolohkot, joilla työnäytökset tapahtuivat.
Heti näyttelyalueen alkupäässä oli sinimailaspelto, jota kaadettiin, karhotettiin ja paalattiin. Kaatamassa oli
kaksi niittokonetta, toisessa edessä yksi terä, joka ohjasi lakeisen traktorin pyörien väliin. Toisessa
niittokoneessa oli 2 terää, edessä ja sivulla, työleveys yhteensä 6 metriä. Sinimailanen kerättiin pyörivällä
noukkimella liikkuvalle kumimatolle joka siirsi rehun koneen keskelle karheeksi. Hellävaraisen käsittelyn
noukinkarhotinta tuodaan myös Suomeen. Esittelyssä oli monitoimikarhotin, malli ROC RT 870. Sillä näytti
saatavan kasvien lehtimassa nousemaan hyvin mukaan, eikä maa-ainesta kerry sekaan. Maahantuoja on
Sievin Biohake.

Kuva 2. ROC Noukinkarhotin, monitoimimalli

Osa sinimailasesta karhotettiin Enorossin kaksiroottorisella karhottimella ja lopuksi karheita ajettiin yhteen
Enorossin heinäharavalla (hay rake). Sinimailanen (alfalfa, luserni) näytti ainakin Italian oloissa olevan hyvä
mesikasvi, perhosia ja muita ötököitä pörräsi kukissa paljon. Roottorikarhotin pöllytti multaa mukaan, ROCnoukinkarhottinmella saatiin puhtaampi tuote.

Niemi-säätiö

Kuva 3. Enorossin heinäharava
Riviviljelyssä esiteltiin penkkien tekoa ja 4-paikkaista Ferrari-merkkistä taimipottien istutuskonetta.
Eniten touhua oli maanmuokkausosastolla, jankkureita, kyntöä ja jyrsimiä. Osa traktoreista oli tela-alustaisia.
Kyntösyvyys oli jopa 45 senttimetriä. Vehnäpellon kyntöön käytettiin esim. 5-siipisiä paluuauroja, joissa oli
yleisesti esiaurat. Myös On land –kyntöä esiteltiin. Se onkin parempi vaihtoehto, sillä syvään kynnettäessä
traktorinpyörä kulkee kyntövaossa syvällä ja traktori on pahasti kallellaan. Land -aurojen etu on myös, että
vaossa kulkeva pyörä ei tiivistä kyntövaon pohjaa.
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Kuva 4. On Land -kyntöä kuvaamassa
Kynnetyt pellot ajettiin heti perään jyrsimillä. Vaikka maa oli pinnasta rutikuivaa, kyntöviilu oli kosteata
tummaa multavaa maata. Työnäytöksiin käytetyt koneet eivät olleet uusia. Muutama uusi kone oli näytteillä,
mutta näyttelyn pääpaino oli toiminnassa, johon käytettiin jo käytössä olevia koneita.
Näytteillä oli myös satelliittiohjattu italialainen Mara s.r.l:n valmistama Mara -lana pellon tasaukseen. Lanaa
on urakointikäytössä myös Suomessa.
Vehnän puintinäytöksessä pitkää lohkoa puitiin John Deeren isolla Hillmaster 5770 -puimurilla. Lohko päästä
päähän ja takaisin, sitten säiliö olikin jo täynnä. Toisessa reunassa lohkoa vehnää puitiin pienemmällä Laverda
–puimurilla. John Deeren jälkeen olki paalattiin suoraan puimurin karheelta tai ajettiin kaksi karhetta yhteen
Enorossin heinäharavalla. Laverdan jälkeen ajettiin ensin karhottimella kaksi karhetta yhteen, sitten
heinäharavalla lisää karheita yhteen ja lopuksi paalattiin samalla Mascar-pyöröpaalaimella kuin kaikki muukin
paalattava. Puimureitten ja koko korjuuketjun tehoero tuli selvästi esille.
Italiassa silmiinpistävää oli se, että kaikki olki kerätään talteen karjatiloille kuivikkeeksi. Karjaa tosin ei näkynyt
muutamaa lehmää ja peura-aitausta lukuun ottamatta lainkaan. Laidunnuspakkoa ei varmaan ole, kun ei
näkynyt laitumiakaan. Kesällä yli 30 asteen paahteessa eläimetkin ovat varmaan mieluiten varjossa katon
alla.
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Kuva 5. Muokkauksen yhteydessä peltoon levitettiin lannoitetta esim. Alpegon koneella.
Oli mukava nähdä miten mikäkin laite toimii. Innostuneita katsojia riitti kulkemaan koneitten perässä ja
kuvaamaan kännyköillään työnäytöksiä. Näyttely oli nyt toista kertaa Fondazione per l’Instruzione Agraria in
Perugian pelloilla. Näyttely oli puhdas ammattilaisnäyttely. Ylimääräistä krääsää ei ollut myynnissä, vain
ruokaa ja juomaa. Laitteiden hintoja ei ollut näkyvillä. Italia on konevalmistuksen suurmaa, jossa kannattaa
käydä katsomassa. Varsinkin monet erikoiskasvien viljelyn koneet tulevat sieltä. Näyttelyjärjestäjän
varsinaiseen konenäyttelyyn Bolognaan on järjestetty hankkeen puitteissa viljelijämatkalle marraskuussa
2018.
Näyttelyssä oli pienellä osastolla esillä myös hevosvetoinen maatalous; muutama työhevonen ja työkoneita.
Erona suomalaiseen käytäntöön oli se, että kylväjä tai kyntäjä istui hevosen kyydissä. Vanhoja traktoreitakin
oli pieni Automotor Storico Assisanin osasto, kahdeksan pientä avotraktoria muistuttamassa menneestä
maataloudesta.

2. Fondazione per l’Instruzione Agraria in Perugia – cultura e coltura
Fondazione per l’Instruzione Agraria in Perugia -tilaan yritettiin etukäteen ottaa yhteyttä. Näyttelyssä säätiö
maistatti tuotteitaan yhdessä Benedicta Umbrian kanssa. Tarjolla oli kikherneitä (ceci), spelttiä (farro),
linssejä (lenticchie), oliiviöljyä leivällä ja tilan tuottamaa viiniä. Lisäksi esiteltiin pähkinäpuun taimituotantoa.
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Tilan raaka-aineista valmistettuja tuotteita myydään tuotemerkillä di Sant’Apollinare. Osastolta löytyi
tarjoiluhenkilökunnan lisäksi tilan toimintaa ja tuotantoa esitellyt henkilö, joka kertoi toiminnasta ja lupautui
näyttämään tiluksia seuraavana päivänä. Benedicta Umbria on tuotteiden maistatukseen erikoistunut EUrahoitteinen lähiruokahanke www.benedictaumbria.it. Hanke edistää paikallisia tuotteita, jotka liittyvät
benediktiinikulttuuriin järjestämällä maistelutapahtumia luostaripaikkakunnilla teemalla pellolta pöytään
(Dalla terra alla tavolo).

Kuva 6. Benedicta Umbria -hanke maistattamassa Fondazione Per l’Instruzione Agraria in Perugian
tuotteita
Fondazione per l’Instruzione Agraria in Perugia - tila on säätiö, jonka pinta-ala on noin 1800 hehtaaria. Metsää
on 400 hehtaaria ja pelloista noin 200 ha on vuokrattu ulkopuolisille. Pelloista 800 hehtaaria oli viljoilla,
maissia oli 85 hehtaaria, viinitarhoja 60 hehtaaria, samoin oliivipuita. Tila tuottaa sopimusviljelijänä kasviksia
pakasteteollisuudelle sekä hasselpähkinöitä. Tilalla tehdään lajikejalostajien koetoimintaa sekä Perugian
maatalousyliopiston koetoimintaa. Tila on poikkeuksellisen iso myös Italian mittakaavassa, keskimääräisen
tilakoon sanottiin olevan 20 ha.
Fondazione per l’Instruzione Agraria in Perugia on aluperin Rooman Paaville kuulunut tila. Tilaan kuului myös
hotellimme Rocca Casalina, joka vielä muutama vuosi sitten oli Fondazione per l’Instruzione Agrarian
toimistona. Rocca Casalina oli kukkulan rinteellä kätevän lähellä näyttelyaluetta. Tietä Rocca Casalinan ohi
ajettaessa tultiin tilan viini- ja oliivitarhoihin.
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Uskonnollisesta taustasta kertoi myös Rocca Casalinan oma pieni kappeli ja maalaukset seinillä. Tilan
yhteyteen kuuluu myös Perugian kaupungissa San Pietron kirkko. Tilan tuotteita (mm. viinejä, oliiviöljyä,
linssejä, spelttiä, kikherheitä) myydään kirkolla, jossa järjestetään opastettuja kierroksia, joihin liittyy tilan
raaka-ainesta tehty ruoka. Ideana on lyhyt toimitusketju ja paikalliset markkinat.

Kuva 7. Kvinoan viljelykokeet, neljää lajiketta noin hehtaarin kaistat kutakin, etualalla kasteluputki.
Matkalla näyttelyalueelle nähtiin kvinoa-pellot. Viljelyssä oli neljää lajiketta noin 1 ha/lajike. Lajikkeitten erot
näkyivät kasvustoissa selvästi. Lisäksi oli pieniä muutaman kasvin kokeiluita. Kvinoan käytön laajentumista
vaikeuttaa se, että siemenissä on saponiineja, jotka on pestävä pois ennen käyttöä. Pesuun on olemassa vain
pieniä eteläamerikkalaisia koneita. Suomalaisissa ohjeissa kvinoa kehotetaan huuhtelemaan ennen käyttöä.
Kvinoasta on tullut länsimaissa niin suosittua, että hinta on noussut ja kaikilla alkuperäisillä käyttäjille ei ole
enää aina varaa ostaa sitä, vaan kvinoa menee vientiin. Kvinoakasvustot olivat hyvin erilaisia ulkonäöltään.
Rikkaruohoja kasvoi, sillä Italiassa ei ole yhtään kvinoalle sallittua torjunta-ainetta. Kvinoa on luontaisesti
gluteenitonta. Sen sukulaiskasveja ovat jauhosavikka ja pinaatti. Kvinoan kasvuajaksi sanottiin neljä
kuukautta.
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Kuva 8. Kvinoakokeet toivat lisäväriä maisemaan.
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Mielenkiintoinen kasvi oli pähkinäpensas, joka tuottaa hasselpähkinöitä. Kävimme koealalla, jossa kasvoi
korkeita puumaisia pähkinäpensaita. Perugian yliopistossa on jalostettu oma pähkinälajike Francescana, jota
tuotetaan pistokkaista tai varttamalla kestävään Corylus colurna (turkinpähkinäpensas) –perusrunkoon, joka
ei tuota sivuversoja. Kävimme edelliskesänä istutettujen pistokkaiden koealalla sekä katsomassa varttamista
odottavaa tarhaa. Pähkinäpensaan taimituotannon kehittäminen oli siellä uusi asia.

Kuva 9. Pähkinäpensaan koepelto
Kypsät hasselpähkinät putoavat maahan ja ne kerätään sieltä. Tarve pähkinöille on lisääntynyt
ruokavaliomuutosten myötä. Pähkinöitä (nocciolo) käytetään mm. jäätelössä ja suklaassa. Pähkinöitä
tuotetaan Balkanilla ja Turkissa, mutta Italiassa halutaan lisätä myös omaa tuotantoa saatavuuden
varmistamiseksi.
Kolmas mielenkiintoinen koepelto, joka päästiin näkemään, oli teff. Teff on etiopialainen heinämäinen kasvi,
jolla on hyvin pienet siemenet. Kuukausi sitten kylvetty teff oli parikymmensenttistä ja ensimmäisiä röyhyjä
oli näkyvillä. Myös teff on gluteeniton kasvi. Teffin koeviljelys oli 10 hehtaaria. Kasvuajaksi arvioitiin Italian
oloissa kolme kuukautta. Teff tarvitsee paljon lämpöä ja vettä.
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Kuva 10. Teff- koeviljelys, ala noin 10 hehtaaria. Kylvetty kuukausi ennen kuvan ottoa.
Fondazione per l’Instruzione Agrarian pelloilla näkyi kiinteitä kastelulinjoja. Vesi otettiin läheisestä Teverejoesta. Peltojen kastelu oli rutiinitoimenpide. Myös teff-pelto oli aamulla kasteltu. Näyttelyn aikaan Italiassa
oli yli kolmenkymmenen asteen helle ja aurinko paistoi lähes pilvettömältä taivaalta.
Tilan tuottaman linssin ja kikherneen pakkauksessa lukee, että voi sisältää pieniä määriä gluteenia. Käytössä
on samat koneet ja pellot kuin muussakin tuotannossa, mutta niitä olisi mahdollista tuottaa myös
gluteenittomana. Tila oli myös suuri pakastettujen kasvisten sopimustuottaja mm. papuja (pitkäpapu,
borlottipapu).
Kaurakeskustelu alkoi sillä, että italialainen isäntämme kertoi, että he taistelevat kauraa vastaan.
Selvensimme, että suomalainen kaura ei ole hukkakaura Avena fatue, vaan oikea viljelty, terveellinen kaura
Avena sativa. Kaura mielletään Italiassa köyhien ruuaksi. Vuoriston köyhät viljelijät ovat sitä viljelleet ja
syöneet, mutta elintason noustessa köyhien ruokaa ei haluta syödä. Rehukasvihan kaura Suomessakin on
ollut. Keltaista tuleentunutta hukkakauraa oli joka paikassa liikenneympyröissä, tienposkissa ja
viljelemättömillä pelloilla. Hankala sen ohessa onkin kauraa viljellä. Keltainen, tuleentunut hukkakaurapelto
oli suomalaisittain uusi näky ja kannustaa puhumaan hukkakauran torjunnan puolesta.
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Kuva 11. Hukkakauran vallassa oleva pelto hotellin lähellä
Rocca Casalinan ympärillä metsässä oli kylttejä Diveto di Caccia eli metsästys kielletty. Fondazione Agrarian
pelloilla taas sanottiin, että Azienda Agrituristico Venatoria eli metsästysmatkailualuetta. Tila oli sloganinsa
mukaisesti monipuolinen yhdistelmä viljelyä ja kulttuuria.

3. Muita huomioita
Gluteenittomien elintarvikkeiden määrän arvioitiin olevan kasvussa. Ainakin gluteenista puhutaan paljon ja
tuotteisiin merkitään, jos niissä ei ole gluteenia, vaikka olisivat tuotteita, joissa ei edes voisi olla gluteenia.
Gluteenitonta (SENZA GLUTINE) olivat mm. kinkku, limonadi ja suklaa eli gluteeniton –merkintää käytetään
aika vapaasti. Spelttipussissa taas oli mainittu, että voi sisältää pieniä määriä gluteenia. Speltti on alkuvehnä,
josta nykyinen viljelty vehnä polveutuu.
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Kuva 12. Fondazione per l’Instruzione Agraria in Perugian tuotteita, kikherneitä, spelttiä ja linssejä.

Messualueella oli myynnissä käsityöläisoluita, paikallista jäätelöä ja paikallisia lihatuotteita. Italialaisten
ylpeys omista tuotteistaan näkyi hyvin. Esimerkiksi jäätelön kerrottiin oleva tehty tuoreesta umbrialaisesta
maidosta.
Muita matkalla nähtyjä gluteenittomia kasveja auringonkukkapeltojen, hedelmä-, viini- ja oliivitarhojen
lisäksi olivat tupakkapellot ja yksi hamppumaa.
Heinäkuun puolivälissä ensimmäinen sato on jo korjattu ja uutta kylvetty. Seuraavan matkan aikaan
marraskuussa myös toinen sato on saatu korjattua. Kasvukausi on huomattavasti pidempi kuin Suomessa
mahdollistaen kahdesta kolmeen satoa. Umbria oli hyvä alue tutustua Italian maaseutuun, hyvin hoidettua
ja viljeltyä. Erikoiskoneita ostavan kannattaa käydä katsomassa konevalmistajien työnäytöksiä. Näyttely oli
italiankielinen eli kommunikointi ei ihan helppoa ole. Pääsymaksua ei ollut, mutta rekisteröityminen
vaadittiin.
Näyttelyssä täsmäviljelyosioon ei oikein päästy kiinni. Tuntui, että pääasia oli esitellä uusia tehokkaita
koneita. Satelliittikuvia höydyntävä täsmäviljely on tulossa ensiksi viljelyalaltaan merkittävimmille kasveille
ja ohjelmat on muokattava paikallisia olosuhteita vastaaviksi. Tila käytti dronea kasvustojen tarkkailussa,
mutta on mukana täsmäviljelyä kehittävässä EIP-hankkeessa Perugian yliopiston kanssa. Tilan toiminnasta
saatiin hyvä kuva ja tilaa esitellyt henkilö käytti opastukseen runsaasti aikaa kuljettaessaan meitä ympäri
tiluksia.
Kaikkialla missä oli vähänkin puita, kuului taukoamaton kova kaskaitten ”siritys”. Laulukaskaita syödään
Aasian maissa ja aikaisemmin niitä on syöty myös Välimeren ympäristössä.
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Kuva 13. Hotellimme Rocca Casalinan sisäänkäynti. Saviruukut ovat paikallista käsityötä.

