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

Lokakuu 2021

Vähän menneestä, ja paljon asiaa tulossa
Hyvinhän siinä lopulta kävi. Hukka -hankkeen viimeiset härkäpavut saatiin puitua lokakuun alussa.
Testausten tuloksia odotellessamme hankkeen teknologia-asiantuntija Matts Nysand on
käynnistänyt ensi kesän Ruotsin matkan valmistelut – kolmas kerta toden sanoo, jospa nyt
päästään matkaan. Ohjelmaa kootaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti eli kaksi täyttä päivää
Ruotsissa Uppsalan ja Västeråsin seudulla. Jos muille kohteille sopii, matkan ajankohta olisi
heinäkuun alussa niin, että pääsemme tutustumaan suosittuun Brunnbyn maatalousnäyttelyyn.

Brunnbyn näyttelyä mainostetaan jo näytteilleasettajille. Kuva: Brunnbylantbrukardag.se. 2021
Leg4Life-hankkeen asiantuntijaluennolla ”Papuja pallon parhaaksi” ma 18.10. Liisa Pietola
MTK:sta kertoi palkokasvien merkityksestä ilmastotyössä sekä viljelyn mahdollisuuksista ja
haasteista. Maatalouden ilmastotiekartan (2020) mukainen tavoite on nostaa herneen ja
härkäpavun viljelyala 100 000 ha:in vuoteen 2035 mennessä, jolloin sato riittäisi rehuksi ja
elintarvikkeiksi korvaamaan soijan. Vertailuna, Luken ELY-keskuksittain keräämän tilaston mukaan
näiden ala oli v. 2020 yhteensä 43 000 ha ja v. 2021 35 000 ha. Esityksessä palkokasvien viljelyn
suurimmiksi haasteiksi mainittiin sään ja ilmaston ohella pellon terveys. Herne ja härkäpapu
viihtyvät neutraalissa ja hyvärakenteisessa maaperässä, joten peltojen kalkitus ja ojitus kannattaa
pitää kunnossa. Huokoisessa ja sopivan kosteassa maassa mikrobitoiminta on vilkasta ja
juurinystyröiden bakteerit muuntavat tehokkaasti ilman typpeä kasveille käyttökelpoiseksi, kun
taas tiiviissä, märässä maassa anaerobiset mikrobit hajottavat näitä typpiyhdisteitä ja ilmaan
vapautuu haitallista typpidioksidia. Lisäksi palkokasvit tuovat monipuolisuutta viljelykiertoon ja
vähentävät tuholais- ja tautiriskiä muilla viljelykierron kasveilla. Linkki tallenteeseen.
Sopivasti edelliseen aiheeseen liittyen Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR järjestää ke 17.11. klo 9–12
webinaarin ”Maan kasvukunto, pellon vesitalous ja täsmäviljely”. Esityksissä käsitellään pellon
kasvukunnon hoitoa, vesitaloutta ja säätökastelua, täsmälannoitusta sekä maanparannusaineen
valintaa. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Max Schulman, VYR ja MTK, ja ohjelma sekä
ilmoittautumislomake löytyvät VYR:in sivuilta: Ilmoittautuminen 16.11. mennessä tästä.
Tuoreimmat kuulumiset ja tiedot hankkeen tapahtumista löytyvät Facebookista.
Kommenttisi ja lisätietoja HUKKA-hankkeesta: Heikki Jalli (puh. 050 3164 967 tai heikki.jalli@luke.fi)

