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

Helmikuu 2022

Keväälle ja kesäksi tuleekin monenlaista ohjelmaa!
Hukka-hankkeen tapahtumat alkavat webinaarilla ”Palkokasvit – kannattavuutta, kasvukuntoa
ja kotimaista kysyntää”, joka järjestetään torstaina 10.3.2022. klo 12:30–15:15. Iltapäivän aikana
kuullaan palkokasvien lajikejalostuksen ja -valinnan mahdollisuuksista, viljelykierron vaikutuksista
kasvintuhoojiin ja kemiallisen kasvinsuojelun strategioista sekä niiden mahdollisuuksista
rehuteollisuuden raaka-aineena. Esitysten jälkeen loppupaneelissa Max Schulman, Taneli Marttila,
Samuel Jussila ja Susanna Kariluoto keskustelevat aiheesta ”Palkokasvien tulevaisuuden näkymät
ja peltokasvistrategia”.

Tule mukaan esittämään asiantuntijoille visaisia tai mieltä vaivaavia kysymyksiä!
Katso koko ohjelma seuraavalta sivulta tai ilmoittaudu jo tästä viimeistään 9.3.2022. Saat linkit
Teams-webinaariin ennen tilaisuuden alkua ja tallenteeseen, kun se julkaistaan.

Tästäkin kasvoi
vielä komea
härkäpapu.
Kuva: Heikki Jalli.
Luke 2021.
Myös Ruotsin matkan valmistelut ovat viimeistelyä vaille valmiina. Lähtö on maanantaina 4.7.
Turusta iltalaivalla Tukholmaan ja paluu Turkuun torstaiaamuna 7.7.2022. Ensimmäisenä päivänä
vierailemme Ruotsin maatalousyliopistolla (SLU) ja tutkimuslaitoksella (RISE) sekä yksityisellä
maatilalla. Toisen päivän pääkohde on Brunnbyn maatalousnäyttely, josta palaamme illaksi
Tukholmaan ja jatkamme laivalla Turkuun. Matkan osallistujat valitaan
ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa olla valmiina, kun ilmoittautuminen alkaa!
Ainakin nyt mahdollisuudet matkan toteutumiseen näyttävät hyvältä. Hanke maksaa osan
kustannuksista, joten osallistujien maksettavaksi jäävä osuus ei tule päätä huimaamaan.
Myös hankkeen tuottamia viljelyoppaita on kirjoitettu ahkerasti ja ne on tarkoitus julkaista vielä
ennen kevätkylvöjä. Hukka-hankkeessa kylvöjä ei enää tehdä, mutta kesällä järjestetään taas
pellonpiennartilaisuuksia. Niistä kerrotaan tarkemmin tulevissa uutiskirjeissä.
Muuallakin tapahtuu. VYR järjestää Viljelijäwebinaarin 16.3.2022 klo 9:30–12. Vaikka tilaisuus on
lähinnä viljanviljelyyn suunnattu, löytyy sieltä palkokasveihinkin liittyvää asiaa kuten paljon esillä
ollut altakastelun vaikutus satotasoon. Tähän webinaariin ilmoittautumiset 15.3. mennessä.
Tuoreimmat kuulumiset ja tiedot hankkeen tapahtumista löytyvät Facebookista.
Kommenttisi ja lisätietoja HUKKA-hankkeesta: Heikki Jalli (puh. 050 3164 967 tai heikki.jalli@luke.fi)
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Palkokasvit –
kannattavuutta, kasvukuntoa ja kotimaista kysyntää
HUKKA-hankkeen loppuwebinaari
torstaina 10.3.2022 klo 12:30–15:15
Ohjelma:
12:30–12:35 Tervetuloa!
Tilaisuuden puheenjohtaja, tutkija Heikki Jalli, Luonnonvarakeskus Luke
12:35–12:50 HUKKA-hankkeen esittely: toimenpiteet ja pääasialliset tulokset
Tutkija Heikki Jalli, Luonnonvarakeskus Luke
12:50–13:10 Herneen ja härkäpavun jalostuksen mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa
Kasvinjalostaja Pertti Pärssinen, Boreal Kasvinjalostus Oy
13:10–13:30 Myöhäiset lajikkeet – Etelä-Suomen härkäpapuviljelyn pelastus?
Toimitusjohtaja Juha Uusitalo, Plantanova Oy
13:30–13:55 Palkokasvien viljelykierto ja kasvitaudit ja tuholaiset
Erikoistutkija Erja Huusela, Luonnonvarakeskus Luke
13:55–14:20 Herneen kemiallisen kasvinsuojelun strategiat
Kehityspäällikkö Matias Rönnqvist, Berner Oy
14:20–14:45 Kotimaisten palkokasvien käyttömahdollisuudet rehuteollisuudessa
Kehittämispäällikkö Anne Rauhala, A-Rehu Oy
14:45–15:15 Loppupaneeli: Palkokasvien tulevaisuuden näkymät ja peltokasvistrategia
Max Schulman, MTK; Taneli Marttila, A-Rehu Oy;
Samuel Jussila, viljelijä; Susanna Kariluoto, Helsingin yliopisto

Ilmoittautumiset viimeistään keskiviikkona 9.3. tästä.
Ilmoittautuneille lähetetään Microsoft Teams -linkki ennen tilaisuutta.
TERVETULOA !
Webinaari nauhoitetaan ja lisätään tilaisuuden jälkeen hankkeen www-sivuille:
Luke Hukka-hanke Satafood Hukka-hanke

