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Maaliskuu 2021 
Vielä webinaareista ja valmistautumista kesään  

Kylvövalmistelujen keskellä tiistaina 13.4. järjestämme Hukka-hankkeen tämän kevään viimeisen 
webinaarin, ”Parempaa papua pöytään kotimaasta”. Luvassa on muun muassa viljelijöiden vinkkejä 
härkäpavun poudanarkuuden hallintaan ja kokemuksia oman sadon jatkojalostuksesta sekä ostajan 
toiveita sadon laadulle. Ilmoittautuminen on avoinna 12.4. saakka ja tilaisuuden Teams-linkki 
lähetetään ilmoittautuneille ennen webinaaria. Tallenne lisätään taas Luken ja Satafoodin nettisivuille, 
joilta löytyvät myös aiempien webinaarien tallenteet. 

Vihjeeksi epäröiville, että maaliskuun webinaari sai runsaasti kiitosta hyvistä esityksistä ja Teamsin 
keskustelu-osiossa jaettiin kokemuksia ja lisätietoa vilkkaasti. Aluksi MTK:n Max Schulman esitti VYR:n 
kokoamia tietoja, joiden mukaan Suomen soijantuonti on vähentynyt kolmanneksella. Lähinnä se on 
korvattu rapsirouheen tuonnilla, mutta kotimaisten palkokasvien käyttö lisääntyy koko ajan sekä 
rehuissa että elintarvikkeissa ja pavuille on kysyntää etenkin Aasian maissa. Helsingin yliopiston Aila 
Vanhatalon tutkimustulokset lupailivat härkäpavun sopivan rypsirouheen korvaajaksi lehmien 
ruokinnassa. Viljelijä Juha Junnila puolestaan kertoi, että siat syövät selvästi paremmin hernettä kuin 
härkäpapua. Lisäksi hänen käytännön kokemuksiansa palkokasvien viljelystä pidettiin hyödyllisinä 
hallinnon ja tutkimuksen edustajia myöten. 

Luken Ansa Palojärven esittämissä tutkimuksissa on maan kasvukunnon kannalta tärkeäksi tekijäksi 
osoittautunut hiilen ja typen suhde maassa. Niinpä liian suuri N-lannoitus maan hiilivaroihin nähden 
mm. heikentää maan mururakennetta ja hiilensidontakykyä. Webinaarin päätteeksi Heikki Jalli kertoi 
Hukka-hankkeen kahden toimintavuoden aikana saaduista tuloksista. 

 

Härkäpavulla on vahva paalujuuri ja 
suuret typpeä sitovat juurinystyrät. 
Kuva: Elina Nurmi, Luke 2017. 

Kesällä jatkamme viljelijöiden pelloilla hernekääriäisten etäluettavien ansojen testausta, josta on saatu 
energiaongelman ratkettua pelkkiä hyviä kokemuksia. Tarkoitus on hyödyntää eri kylvöaikoja niin, että 
aikaisten kylvöjen kukinnan päätyttyä ansat ehtisivät myöhäisten kylvöjen kukintaan. Suunnitelmissa 
on myös kerätä lisää kokemusta lupiinin viljelystä. Viime kesänä rikkakasvit olivat suurin ongelma ja 
Suomessa oloissa tuleentuvia lajikkeita etsitään edelleen. Hukan facebookissa on tietoa lupiinien 
hyvistä ominaisuuksista ihmistenkin ravintona, joten sadon markkinointi pitäisi olla helppoa.  

Myös tiloilla tehtävät palkokasvien viljelyyn liittyvät kokeilut jatkuvat tänä kesänä– jos haluat osallistua 
hankkeessa suunniteltuihin kokeiluihin tai sinulla on oma ehdotus testattavaksi ja jaettavaksi, niin ota 
yhteyttä Jukkaan tai Heikkiin. Ehkä saamme näistä nähtävää kesän pellonpiennartapahtumiin. 

Tuoreimmat kuulumiset ja tiedot hankkeen tapahtumista löytyvät Facebookista. 

Yhteydenotot: Heikki Jalli (puh. 050 3164 967,   heikki.jalli@luke.fi) tai  
 Jukka Saarinen (puh. 040 5553 683,   jukka.saarinen@satafood.net) 
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