Hukka-hanke - Herneen, härkäpavun ja makealupiinin
tuotanto ja uudet korjuumenetelmät

Heinäkuu 2020
Palkokasvien viljelyn haasteita
Tänäkin kesänä on koettu sään ja tuholaisten aiheuttamia haasteita palkokasvien viljelylle. Jokioisilla kylvöt venyivät ja
taimettuminen oli hidasta, vaikka Satakunnassa kasvu lähti hyvin alkuun. Sitten saapuivat hernekärsäkkäät, jotka lovesivat lehtiä tavallista pidempään. Lämmin jakso sai kukinnan alkamaan aikaisin, mutta satotoiveita heikentää pian
seurannut hellejakso, joka keskeytti kukinnan lyhyeen. Myös pölyttäjien vaikutusta härkäpavun satoon vertailevien
telttojen testausaika jäi lyhyeksi ja syksy näyttää, ehtikö tässä muodostua eroja käsittelyjen välille. Toisaalta hernekääriäisten lentoaika jäi lyhyeksi ja osaan testattavista ansoista niitä ei kertynyt juuri lainkaan. Herneen kasvunsäädekäsittelyissä helle lisäsi eroja ja niitä päästään katsomaan eri alueilla elokuun pellonpiennarpäivillä. Nyt kun myöhäisimmätkin härkäpavun kasvitautien torjuntakäsittelyt on tehty, voimme odotella sadonkorjuun kokeiluja ja tuloksia.

Härkäpavulla lannoittamattoman vertailuruudun (vas.) ja lannoitetun ruudun (oik.)
tiheyksissä ei näkynyt eroa heinäkuun alussa. Kuva: Luke 2020.
Sitä ennen HUKKA-hanke järjestää pellonpiennartapahtumat Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Kaikissa tilaisuuksissa on kahvitarjoilu ja toivomme niihin ilmoittautumista ennakkoon jukka.saarinen@satafood.net (tai
tekstiviesti 040 555 3683). Muista kertoa, mihin tilaisuuksiin olet tulossa. Koronariskin vuoksi ethän saavu paikalle
flunssaoireisena etkä sairaana. Tapahtumien tarkennetut aikataulut ja osoitteet:
Kierros alkaa maanantaina 3.8. klo 14 Lipposen tilalta (Hakulantie 116, Lieto), jossa pääaiheena ovat kasvinjalostajan
palkokasvilajikkeet. Sieltä siirrymme pari kilometriä Kaupin tilalle (Kurkelantie 262, Lieto) vertailemaan herneen kasvua eri muokkauspohjilla. Lopuksi jatkamme 50 km Loimaalle katsomaan uutta Tiffany-härkäpapua Juha Uusitalon
viljelmällä (Aura-Pirkkatie 882, Loimaa). Ilmoittautuminen 30.7. mennessä Jukalle. Ohjelma
Keskiviikkona 5.8. klo 14 Seppo Pietilän viljelyksillä (Kartanontie 25, Sastamala) näemme mm. kaksi uutta hernelajiketta sekä eri kasvunsäädekäsittelyjen ja hellejakson vaikutuksia hernekasvustoihin. Tilalla käytettävän Isariakasvustosensorin esittelyn lisäksi kuulemme hankintapäällikkö Taneli Marttilan puheenvuoron A-rehu Oy:n raakaaineen hankinnasta. Ilmoittautuminen 3.8. mennessä Jukalle. Ohjelma
Torstaina 6.8. klo 14 Rauman Lapissa (Rantatie 45, Lappi) vierailemme kolmella lähekkäisellä Tilasiemenen herneen ja
härkäpavun siemenviljelmällä. Lajikkeiden lisäksi täälläkin nähdään kasvunsäädekäsittelyjen vaikutuksia hernekasvustoihin. Paikalla on myös Taneli Marttila, joka kertoo A-rehun raaka-ainehankinnasta. Ilmoittautuminen 3.8. mennessä
Jukalle. Ohjelma
Hämeen pellonpiennartilaisuus Erikoiskasvipäivä järjestetään torstaina 20.8. klo 9–16 Jokioisilla (Ojaistentie 44, 31600
Jokioinen) yhdessä Luken muiden hankkeiden kanssa. Tänä vuonna päivän teemana on ”Valkuais- ja värikasvien varmat ja vallattomat tuotantomenetelmät”. Ohjelma ja ilmoittautuminen tästä viimeistään 16.8. Osallistujamäärä on
koronariskin vuoksi rajoitettu 100 henkilöön.
Marja Aaltonen esitteli ”Etäluettavat ansat tuholaisten seurannassa” –hankkeessa testattuja hernekääriäisansoja 23.6.
webinaarissa, joka on osa YK:n Kasvinterveysvuoden tapahtumia. Webinaarin järjesti Ilmastonmuutoksen vastustamisen Ville-hanke, jonka www-sivulla on tallenne esityksestä.
Tuoreimmat kuulumiset pelloilta ja ajankohtaiset tiedot tapahtumista löytyvät hankkeen Facebook-sivulta. Käypä
katsomassa www.facebook.com/HUKKAhanke/
Lisätietoja HUKKA-hankkeesta: Heikki Jalli (puh. 050 3164 967 tai heikki.jalli@luke.fi)

