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

Tammikuu 2021
Webinaarien kevät alkamassa
Haluatko tietää, millaiseen peltoon palkokasvisi kylvät. Tai miltä vaikuttavat sadon myyntinäkymät.
Muun muassa nämä aiheet ovat esillä keskiviikkona 27.1. klo 13:00 alkavassa Hukka-webinaarissa
”Pavun juurelta kansainvälisille markkinoille – Suomen palkokasvituotannon ja -käytön
mahdollisuudet”. Ilmoittautumisaikaa on jäljellä ensi tiistaihin (26.1.) asti, jolloin tilaisuuden Teamslinkki lähetetään ilmoittautumislomakkeella annettuihin sähköpostiosoitteisiin. Mukaan voi tulla myös
kesken ohjelman, aikataulu seuraavalla sivulla.
Webinaari nauhoitetaan ja linkki tallenteeseen lisätään Luken ja Satafoodin HUKKA-nettisivuille.
Hankkeen kevääseen on valmisteilla monenlaista muutakin palkokasveihin liittyvää asiaa. Alustavasti
on sovittu perjantaille 12.3. palkokasvien viljelyyn ja alkutuotantoon painottuva webinaari, jonka
järjestelyihin osallistuvat palkokasvihankkeet Hukka, Leg4Life, Täsmäpapu, Tietolinkki, Ville ja Ground
for Growth. Sama ryhmä valmistelee webinaaria myös tiistaille 13.4., jolloin keskitytään palkokasvien
jatkojalostukseen, mutta luvassa on myös viljelijöiden puheenvuoroja. Lisäksi harkinnassa on lupiinille
omistettu oma webinaari.

Paimenmatara on lähes
syrjäyttänyt kotoisen, tuoksuvan
keltamataran luonnossamme.
Pellonpientareilla ja tienvarsilla on
tarpeen tarkkailla haitallisten
vieraslajien esiintymistä, jotta niitä
osataan torjua.
Lisää tietoa ja kuvia Suomen ja
EU:n haitallisista vieraslajeista
löytyy sivustolta Vieraslajit.fi, joka
julkaistaan virallisesti 20.1.
Kuva: Vieraslajit.fi. 2020.
Kiinnostus herneen viljelyyn näyttää jatkuvan vahvana. Uusien satoisien lajikkeiden suosio on kasvussa,
mutta Astronaute jatkaa edelleen valtalajikkeena. Sen suosiota lisää korkea valkuaispitoisuus, mikä on
tärkeä ominaisuus rehukäytössä.
Pakkaamoilta saadun tiedon mukaan herneen siemenet ovat jo vähissä, joten jos et ole vielä hankkinut
siementä, tee varauksesi pian. Samalla kannattaa tehdä sopimus sadon vastaanotosta, niin ei tarvitse
kantaa huolta sen markkinoinnista syksyllä ja voit jopa saada minimihinta-takuun. Myös oman
siemenen itävyys kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin.
Webinaarien ohessa olemme aloittaneet kesän kylvöjen suunnittelun. Testausohjelma tulee olemaan
hyvin samanlainen kuin kahtena edellisenä vuotena, mutta toimimattomaksi osoittautuneita
menetelmiä kuten taipuvapohjaisen leikkuupöydän testausta ei enää toisteta.
Tuoreimmat kuulumiset ja tiedot hankkeen tapahtumista löytyvät Facebookista.
Kommenttisi ja lisätietoja HUKKA-hankkeesta: Heikki Jalli (puh. 050 3164 967 tai heikki.jalli@luke.fi)

Pavun juurelta kansainvälisille markkinoille –
Suomen palkokasvituotannon ja käytön mahdollisuudet
Webinaari keskiviikkona 27.1.2021 klo 13.00–15.30
Ohjelma:
13.00–13.10 Tervetuloa!
Tilaisuuden puheenjohtaja, tutkija Sakari Raiskio, Luonnonvarakeskus Luke
13.10–13.30 Maaperän olosuhteiden mittausten hyödyntäminen peltoviljelyssä
Viljelijä, Agri-Inno-palkittu Johannes Tiusanen, Soil Scout Oy
13.35–13.55 Kotimaisten palkokasvien potentiaali eläinten ruokinnassa
Eläinhankinnasta ja alkutuotannosta vastaava johtaja Ulf Jahnsson,
HKScan Finland Oy
14.00–14.20 Ilmastonmuutos tasoittaa tietä palkokasveille
Erikoistutkija Kaija Hakala, Ville-hanke, Luonnonvarakeskus Luke
14.25–14.45 Lannoitus kasvin tarpeen mukaan
Kehityspäällikkö Anne Kerminen, Yara Oy
14.50–15.10 Öljy- ja valkuaiskasvien kansainvälinen markkina
Vilja-asiamies Max Schulman, MTK
15.10–15.30 Loppukeskustelu
ILMOITTAUDU MUKAAN!
Ilmoittautumiset viimeistään tiistaina 26.1.2021.
Ilmoittautuneille lähetetään Microsoft Teams -linkki ennen tilaisuutta.
Webinaarin järjestävät
Hukka-hanke - Herneen, härkäpavun ja makealupiinin tuotanto ja uudet korjuumenetelmät
&
Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa (VILLE) -hankkeet
Webinaari nauhoitetaan ja lisätään tilaisuuden jälkeen hankkeen www-sivuille:
Luke Hukka-hanke Satafood Hukka-hanke

Tilaisuutta koskevat kysymykset Jukka Saarinen, Satafood Kehittämisyhdistys ry 040 5553 683,
jukka.saarinen@satafood.net

