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Kirjoittajat:
Jukka Saarinen, Satafood Kehittämisyhdistys ry
Sakari Raiskio, Marja Kujala, Matts Nysand ja Heikki Jalli, Luonnonvarakeskus
Matka toteutettiin sujuvasti laivalla mennen tullen. Laivaan noustiin illalla ja perillä oltiin niin Tukholmassa
kuin Turussakin aamuvarhaisella. Järjestelyllä matkan runsas ohjelma saatiin sopimaan kahteen päivään.
Ryhmässä oli 28 viljelijää ja muuta maatalousalalla työskentelevää henkilöä sekä neljä osallistujaa
Luonnonvarakeskuksesta ja yksi Satafoodista. Bussi ja sen erinomainen kuljettaja olivat Ruotsista.

5.7.2022 Lövstan tutkimusasema, Uppsala
Ensimmäinen vierailukohde oli Uppsalassa Maatalousyliopiston Lövstan koetila, jota kahvitarjoilun jälkeen
meille esittelivät rikkakasvitutkimuksen professori Göran Bergqvist sekä tilanhoitaja John Löfkvist.

Ryhmämme saapuu
Lövstan tutkimusasemalle.
Kuva: Olli-Pekka Ruponen.
Tila oli suuri käsittäen 1300 ha peltoa, 200 ha luonnonlaitumia ja joku määrä metsää. Peltojen maalajit
olivat eri jäykkyysasteen savia. Tilalla oli 250 lehmän navetta, sikala, kanala sekä oma biokaasulaitos.
Pelloista 200 ha hoidettiin luomun säädösten mukaisesti. Tilan kaikki pellot saivat peruslannoitteeksi
mädätysjäännöstä, jota täydennettiin väkilannoitteilla. Biokaasulaitoksen tuottama kaasu myytiin Uppsalan
kaupungin bussien polttoaineeksi. Valtaosa tilan pelloista oli rehun ja rehuviljan tuotannossa. Muita kasveja
olivat mm. syysvehnä, syysrapsi, syysrypsi ja herne. Viime talvi tuhosi syysrapsit, mutta syysrypsi säilyi
paremman kylmänkestävyytensä ansiosta. Tilan pelloilla oli 100 viljelykoetta yhteensä 100 ha:n alalla. Tilan
työt tehtiin viiden hengen voimin.
Göran Bergqvist esitteli ensimmäiseksi luomuviljelykokeen, jossa maasta pyrittiin kuluttamaan kasvun
edellytyksiä rikkakasveilta. Tiedetään, että runsas liukoisen typen määrä maassa suosii rikkojen kasvua.
Kokeessa rukiin ”tehtävä” oli kuluttaa maan liukoiset typpivarat niin syksyllä kuin keväälläkin kasvun
käynnistyttyä. Koe oli kylvetty syksyllä rukiille, joka rikottiin keväällä Väderstadin CrossCutterin matalalla
muokkauksella. Tämän jälkeen peltoon kylvettiin härkäpapu. Rukiin lopettamisen jälkeen kylvetty
härkäpapu ei tarvitse omavaraisen typpitaloutensa ansiosta typpilannoitusta, joten menettely parantaa
viljelykasvin kilpailukykyä rikkoja vastaan.
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Göran Bergqvist (oikealla) esittelemässä härkäpavun
rikkakasvikoetta. Kuva: Jukka Saarinen.
Rukiilla tiedetään olevan myös nk. allelopaattisia vaikutuksia rikkakasveihin eli ne tuottavat yhdisteitä, jotka
haittaavat niiden kasvua. Valitettavasti tämä ominaisuus vaikuttaa jossakin määrin myös esimerkiksi
lupiinin ja härkäpavunkin kasvuun. Toisessa kokeessa rikkakasvien torjuntaa oli tehostettu lisäksi
härkäpapukasvuston varhaisella harauksella. Toimenpiteen teho näkyi selvästi vähäisempänä kasvuston
päälle kasvaneena rikkakasvien määränä.
Toisessa luomukokeessa selvitettiin keväällä kylvetyn rukiin ja makean lupiinin seoksen onnistumista.
Ajatuksena oli korjata kesällä lupiinista ensin rehusato. Korjuun jälkeen syksymmällä, rukiin vahvistuttua, se
laidunnetaan kevyesti. Ruis jätetään talvehtimaan ja seuraavana kesänä kasvustosta korjataan siemensato.
Menetelmä muistuttaa Suomessakin kauan sitten käytössä ollutta juhannusrukiin viljelyä. Menetelmässä
ruis kylvettiin kesannoituun maahan juhannuksen aikoihin, laidunnettiin myöhemmin syksyllä ja seuraavana
kesänä kasvustosta korjattiin siemensato.
Seuraavassa luomukokeessa meille esiteltiin myöhästettyä soijan ja makealupiinin suorakylvöä ruismaahan,
joka oli ennen palkokasvien kylvöä jyrätty maahan. Toimenpiteeseen yhdistyi monia rikkojen torjuntaan
vaikuttavia tekijöitä; maan vähäinen liukoisen typen määrä, allelopatia, jyrätyn ruiskasvuston fyysinen este
sekä sen aiheuttama varjostus. Viimeksi mainitulla on rikkojen itämistä estävä vaikutus. Maan
rikkasiemenet aktivoituvat itämään vähäisestäkin valon määrästä, jollaiseksi riittää esimerkiksi keväisten
peltotöiden yhteydessä siementen saama vähäinenkin valo. Kylvetyt soijat ja makealupiinit olivat
taimettuneet heikosti johtuen maan kylmyydestä, eikä menetelmää pidetty Ruotsin oloissa
käyttökelpoisena. Sen sijaan lämpimämmissä maissa, missä kuivuudesta johtuvat ongelmat ovat yleisiä,
menetelmällä nähtiin olevan hyvät onnistumisen mahdollisuudet.
Tilalla tuotettiin myös tulevia kokeita varten luomusiemenperunaa. Perunanviljely on aiemmin ollut
Uppsalan alueella yleisempääkin, mutta nykyisin perunan viljelykset ovat siirtyneet Ruotsissa karkeammille
ja helpommille maalajeille. Kokeen jäykkä savimaa oli muokattu kelajyrsimellä useita kertoja. Joka
ajokerralla muokkaussyvyyttä oli lisätty ja lopulta maahan oli saatu riittävän syvä, hienojakoinen
muokkauskerros, johon perunat oli istutettu. Ruttoa ei torjuta, vaan kun se iskee kasvustoon, varsisto
murskataan. Siemeneksi tarkoitettujen perunoiden koko on kasvanut murskaukseen mennessä jo riittävän
suureksi. Savimaassa kasvaneet perunat ovat ulkonäöltään hienoja; sileitä ja ruvettomia.
Keskusteltaessa yleisesti Ruotsin palkoviljojen tuotannosta Göran Bergqvist kertoi Ruotsin itärannikolla
tuotettavan enemmän hernettä kuin härkäpapua. Tämä johtuu alueen vähäsateisemmasta ilmastosta.
Sateisemmalla länsirannikolla suositaan puolestaan härkäpapua.
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Ruotsissa etsitään viljelyyn myös uusia palkokasvilajeja, sillä perinteisillä palkoviljojen tuotantoalueilla
hernettä ja härkäpapua vaivaavat maalevinteiset juuristotaudit. Mielenkiinnon kohteina ovat erityisesti
makealupiini ja soija, joilla ei näitä tauteja ole. Siemensadon tuottamisen kannalta soijaa pidettiin
kasvuaikavaatimuksen suhteen Keski-Ruotsin olosuhteisiin liian myöhäisenä. Makealupiini ehtii sen sijaan
tuottaa siemensadonkin. Suurempi mielenkiinto kohdistuu näiden kasvien käyttöön säilörehuna korjattavan
viljan seoksissa. Soijan ja makealupiinin mukanaolo seoksessa ei juuri vaikuta sadon määrään, mutta nostaa
sen valkuaispitoisuutta. Erityisesti luomunautatiloilla on kysyntää valkuaispitoiselle rehulle, koska hernettä
ja härkäpapua ei kaikissa tapauksissa tautiriskin takia voida käyttää rehuseoksissa. Soija yhdessä viljan
kanssa korjataan silppurilla suoran siiloon. Puhdaskasvustona soija vaatii kuitenkin esikuivatuksen. Myös
Suomessa on tehty vastaavia kokeita. Vierailun isäntä kertoi tekevänsä paljon yhteistyötä Helsingin
yliopiston professorin Fred Stoddardin kanssa ja tietävän, että kevätvehnän ja valkolupiinin
seoskasvustoista Suomessa käytännön viljelyksilläkin saadut tulokset ovat olleet erinomaisia.

Viljan sekaan kylvettyä soijaa.
Kuva: Jukka Saarinen.
Viime aikoina herneelle ja härkäpavulle on tullut uusia tuholaisia, hernepiilokas ja härkäpapupiilokas.
Näiden toukat kaivavat suuria, selvästi näkyviä reikiä herneen ja härkäpavun siemeniin. Näistä on tehty
havaintoja parin vuoden ajan myös Suomessa. Meillä vahingot ovat olleet vielä vähäisiä, mutta Ruotsissa
piilokkaat ovat jo jonkin asteinen ongelma. Vioittuneet erät eivät kelpaa elintarvikekäyttöön. Vioitukset
alentavat myös itävyyttä, mikä on haitta kylvösiemenen tuotannossa. Rehukäytössä merkitys rajoittuu vain
sadonmenetyksiin. Isommista vahingon tekijöistä Göran mainitsi naakat, jotka aiheuttavat pahimmillaan
ison vahingon kokeille kaivamalla siemeniä ylös maasta. Myös Ruotsin villisikakanta on kasvanut vuosi
vuodelta. Isoina eläiminä villisika tai lauma villisikoja saattaa tuhota kasvuston isolta alalta.
Toinen kohteemme isäntä, John Löfqvist, kertoi muista kokeista. Menossa on viljelykiertoon,
muokkaukseen, lannoitukseen ja viljelytekniikkaan liittyviä kokeita, joista osa on alkanut jo 50-luvulla.
Svalöv’ille ja Weibull’ille tehdään ostopalveluna lajikekokeita. Biologisissa kokeissa koeruutujen koot ovat
pienimmillään vain neljännesneliön kokoisia, kun taas muokkauskokeissa ne ovat kymmeniä metrejä leveitä
ja pitkiä. Nykyään koeruutujen paikat ”kiinnitetään” kartalle kirjoituspöydän ääressä tietokoneohjelman
avulla, eikä enää mittaamalla pellolla. Tämä säästää työtä, sillä tilan kaikki traktorit on varustettu
automaattiohjauksella ja tarkkuuskorjatulla satelliittipaikannuksella, mikä tunnistaa koneiden sijainnin
pellolla ja koeruutujen perustaminen voidaan aloittaa ilman mittauksia ja ajolinjan suuntauksia. Menetelmä
toimii myös kokeiden kasvinsuojeluruiskutuksissa.
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Tilalla oli monipuolinen konevalikoima koneita kokeiden perustamiseen ja puintiin. Kuvat: Jukka Saarinen.

5.7.2022 Research Institutes of Sweden RISE, Uppsala, Ultuna
Vierailun isäntinä toimivat professori Fredrik Fogelberg ja tutkija Håkan Andersson.
Aluksi näimme ja kuulimme Håkan Anderssonin rakenteilla olevasta automatisoidusta, sähkökäyttöisestä
”traktorista”. Koneesta on tarkoitus tulla pellolla itsenäiseen työskentelyyn kykenevä laite.

Ylinnä: Autonominen traktori peltotöissä.
Alla vasemmalla: Tallityötä helpottava itsenäinen robottikuljetuslaite. Oikealla: ROBOTTI-kylvökone.
Kuvat: Håkan Anderssonin esityksestä (RISE).
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Koneen suunnittelun lähtökohta ei ollut kehittää mahdollisimman suureen työsaavutukseen kykenevää
konetta vaan ennemminkin rakentaa koneeseen pidempikestoista toimintaa varten itsenäisen akkujen
vaihdon ominaisuus, eli akkujen vaihtorobotti. Kone oli varustettu 60 kWh:n, 400 kiloa painavalla akustolla,
joka mahdollistaa yhden tunnin työskentelyn n. 80 hevosvoiman teholla. Jo aiemmin laitoksella on
suunniteltu ja valmistettu puutarhan ja vihannesviljelyn töihin sekä hevostallien puhdistukseen soveltuvat
automaattiset laitteet.
Laitoksen läheisyydessä sijaitsi digitaalisen ja automatisoidun viljelyn koekenttä sääasemineen ja
maaperäantureineen. Viimeksi mainitut olivat suomalaisen yrityksen Soil Scout’in valmistamia. Koealueella
kasvava ohra oli muokattu autonomisen laitteen vetämällä muokkaimella ja kylvetty tanskalaisella Agro
Intelli –yrityksen jo markkinoilla olevalla ROBOTTI-nimisellä kylvörobotilla. Kone kykeni ainoastaan yhteen
työvaiheeseen kerrallaan. Niinpä kylvö, lannoitus ja haraus oli tehty eri työvaiheina. Koneen kylvörivien väli
oli 25 cm. Myöhemmät työvaiheet kohdistettiin automaattiohjauksella kylvörivien väleihin. Kenttä oli tehty
testitarkoituksiin ja ainakin alkuvaiheessa haluttiin vain kerätä mahdollisimman tarkkaa tietoa työn eri
vaiheista. Peltotöiden automatisaatiotutkimuksen viimeisinä vuosina on enemmän noussut esille
kysymykset koneiden keräämän datan omistus- ja käyttöoikeuksista; missä määrin ne ovat viljelijän ja missä
määrin esimerkiksi konevalmistajien.
Kahvitarjoilun lomassa Fredrik Fogelberg kertoi Ruotsin palkokasvien tuotannosta ja
elintarvikejalostuksesta. Ruotsissa viljelyalaltaan suurimmat palkokasvit ovat erilaiset härkäpavut ja
herneet, lupiinit, soija ja linssi. Suurimpien eli herneen ja härkäpavun yhteispinta-ala on 40 000 ha ja tästä
valtaosa on härkäpapua. Juuristotautien vuoksi Ruotsin herneala on pienentynyt vain muutamaan
tuhanteen hehtaariin.
Palkokasveja on viljelty Ruotsissa jo vuosisatoja. Niihin liittyvää tutkimusta ja opetusta on harjoitettu jo
1850-luvulta alkaen. Vanhojen, 1940–50-luvuilta peräisin olevien koetulosten mukaan soijan koeruutusadot
olivat 2–2,7 tn/hehtaarilta. Vanhoja, kuuluisia 1960-luvulta peräisin olevia ruotsalaisia soijalajikkeita olivat
Fiskeby I–IV –lajikkeet. Ruotsin eteläisimmillä alueilla (Skåne, Blekinge, Gotlanti, Öölanti sekä ItäGötanmaa) siemensadon tuottaminen soijasta on normaalikesinä mahdollista. Fiskeby V –lajikkeen
kasvuaika on vajaa 130 päivää. Soijan käytännön viljelyksiltä saadaan Ruotsissa satoa +/– 1,5 tn hehtaarilta.
Vertailun vuoksi Fredrik kertoi Brasiliassa hehtaarisatojen olevan 1–3 tonnin luokkaa ja Keski-Euroopassa
päästään jopa 3,5 tn satoihin.
Soijan laatu, erityisesti aminohappokoostumus, on erinomainen ja sen täysimääräinen korvaaminen
esimerkiksi härkäpavulla on vaikeaa. Yleisesti Fredrik Fogelberg piti mahdollisena soijan tuottamista
elintarvikkeiden raaka-aineeksi, mutta ei nähnyt sitä vielä kilpailukyisenä vaihtoehtona rehuntuotannossa.
Mahdollisista soijapohjaisista elintarvikkeista Fredrik mainitsi nimeltä Itä-Aasiasta peräisin olevan
edamamen, joka valmistetaan keittämällä raakoja, vihreitä soijan palkoja suolavedessä. Edamame
tarjoillaan sellaisenaan tai salaattien osana. Tuleentumattomien soijan palkojen maun sanottiin olevan
makea.
Ruotsissa viljellään kahta tyyppiä härkäpapua: suurempi siemenistä Vicia Faba majoria (bondböna)
elintarvikekäyttöön ja pienempi siemenistä Vicia Faba minoria (åkerböna), joka käytetään lähinnä rehuksi ja
vastannee meillä pelloilla viljeltäviä härkäpapuja. Ruotsissakin pääosa härkäpavuista käytetään rehuna ja
vain pieni osa elintarvikkeiden raaka-aineena. Suomessa selkeää jakoa elintarvike- ja rehutyyppeihin ei ole.
Härkäpavun valkuaispitoisuus on selvästi herneen valkuaispitoisuutta korkeampi. Kuorinnalla voidaan
poistaa kuoriosa (20–25 %), jolloin tuotteen valkuaispitoisuus nousee edelleen ja samalla poistuu suuri osa
härkäpavun haitta-aineista ja sen makuun karvautta antavista tanniineista. Härkäpavun haitta-aineiden
visiinin ja konvisiinin pitoisuudet nousevat vasta myöhemmällä kasvuasteella, joten niiden aiheuttamat
laatuongelmat voidaan välttää korjaamalla härkäpapu tuoreena. Tuoretuotteiden kuumennus poistaa
loputkin näistä yhdisteistä.
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Erikoispuimuri tuleentumattoman
kasvuston puintiin. Kuva: Fredrik
Fogelbergin esityksestä.
Soija, herne, papu ja härkäpapu voidaan korjata koneellisesti tuoreena (ennen tuleentumista) joko
kokonaisina palkoina tai pelkästään siemenet. Ruotsissakin palkokasvit kiinnostavat elintarvikejalostajia.
Muun muassa Findus ja Toppfrys –yritykset valmistavat pakastettuja härkäpaputuotteita. Raaka-aine näihin
tuotteisiin puidaan erikoispuimurilla tuleentumattomasta, vihreästä kasvustosta. Toppfrys maksaa eri
kokoluokille eri hinnan. Korkein hinta maksetaan 8–12 mm kokoisille härkäpavun siemenille ja sekä
suuremmille että pienemmille hinta on pienempi. Härkäpuvun jalostus tarjoaa monia mahdollisuuksia.
Keittämisen ja pakastamisen lisäksi härkäpavusta voidaan valmistaa erilaisia tuotteita pelletöimällä ja
ekstrudoimalla eli suulakepuristuksella. Pääsimme hypistelemään myös härkäpapupohjaista
maitojauhepussia ja näimme kuvia härkäpavusta valmistetusta sinihomejuustosta. Lisäksi meille kerrottiin
härkäpapusuklaasta, -maidosta, -jogurtista, -tofusta sekä härkäpuvuista valmistetuista jälkiruuista.

Vasemmalla härkäpapupohjaista sinihomejuustoa, oikealla harmaaherneen siemeniä.
Kuvat: Fredrik Fogelbergin esityksestä.
Mielenkiintoisena yksityiskohtana Fredrik Fogelberg kertoi eräästä herneen alalajista, harmaaherneestä,
ruotsiksi gråärt. Tämä on tavallisen peltoherneen (Pisum sativum) alalaji P sativum var. arvense. Maun
sanotaan muistuttavan kanan makua. Oheisen linkin Gråärt - Säsongens Bästa (sasongensbasta.se) mukaan
siemenet sopivat kikherneen korvaajiksi kaikkeen ruuanlaittoon. Tukkuyritys Nordisk Råvara viljelyttää sitä
eri tiloilla ympäri Ruotsia.

5.7.2022 Svånö Gård, Rytterne, Västerås
Päivän viimeinen vierailukohde oli Västeråsin lounaispuolella sijaitseva luomumaatila Svånö gård, jonka
omistaa Ingrid Sommar yhdessä poikansa kanssa. Paikalla oli myös Maatalousyliopiston tutkija Iris Dahlin.
Tilan oma pinta-ala oli 295 ha, josta puolet oli peltoa ja puolet metsää. Lisäksi tilalla oli muutama kymmentä
hehtaaria vuokramaita ja 30 ha luonnonlaitumia. Tila on ollut luomussa jo pitkään, vuodesta 1998 asti.
Alussa tilalla oli 30 lehmää, mutta v. 2003 valmistuneen pihattoinvestoinnin myötä eläinluku nousi 130:een.
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Lypsy hoidettiin kahdella lypsyrobotilla. Lehmien keskituotos oli korkea, 11 000 kg ja maito toimitettiin
Arlalle. Tilalla tuotettua viljaa ei kuivata vaan se säilötään kaasutiiviiseen siiloon. Tuotoksen turvaamiseksi
tilalle ostetaan valkuaisrehua myös tilan ulkopuolelta.

Svånön tilalla myös pikkuvasikat kasvavat
ulkona. Kuva: Hannu Väliviita.

Tilan karja, pääosin ayrshirejä ja holsteineja, laiduntaa
luonnonlaitumilla. Kuva: Matts Nysand.

Svånö gård on mukana yliopiston PADILSO-nimisessä hankkeessa, jossa neljälläkymmenellä tilalla
koeviljellään soijaa ja makealupiinia (Lupinus angustifolius). Tila oli saanut ohjeet näiden viljelyyn ja tällä
tilalla kokeilu toteutettiin puhdaskasvustona. Koelohkolle oli ehditty levittää keväällä ennen kylvöä naudan
lietelanta, joka oli ilmeisesti syy soijan joukossa kasvavan savikan suurelle määrälle. Lupiinikasvusto oli
puhtaampi. Lupiinin kerrottiin sietävän kylvön kylmään maahan, mutta soijalla maan lämpötilavaatimus on
+10 oC, mikä osaltaan saattoi vaikuttaa eroon rikkakasvien määrässä.
Makealupiinia sanotaan myös sinilupiiniksi, vaikka näkemämme lajike Boregine kukkii valkoisena. Boregine
on haarautunut lajike, joka siksi kilpailee paremmin rikkakasveja vastaan. Se on tuottoisa, mutta palot
tuleentuvat epätasaisesti. Lohkon toisessa osassa kasvoi haarautumaton lajike Boruta, joka kilpailee
huonommin rikkakasveja vastaan ja tuottaa vähemmän, mutta tuleentuu tasaisemmin.

Tilan omistaja Ingrid
Sommar (vas.), Matts
Nysand Lukelta ja
maatalousyliopiston Iris
Dahlin (oik.) tilan
lupiinikasvustossa. Iriksen
kädessä haaroittunut
Boregine-lajike.
Kuva: Marja Kujala.
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Tila ei aio puida siemensatoa vaan korjaa soijan ja lupiinin säilörehuksi. Valkuaispitoinen rehu kuitenkin
vaatii säilymisen varmistamiseksi suuremman säilöntäainemäärän. Ruotsin ilmastossa soijan
tuottopotentiaali voi olla varmempi ja suurempi korjattuna vihreänä säilörehuksi kuin puituna
tuleentuneena. Tämä pätee vielä enemmän Suomen ilmastossa. PADILSO-hankkeessa noin 30 tilaa viljelee
soijaa ja lupiinia kuitenkin myös puitavaksi. Uudet palkokasvit kiinnostavat Svånön tilan omistajia, sillä
pitkään jatkunut apilapitoisten nurmien viljely on lisännyt apilamätää. Tämän vuoksi nurmet joudutaan
lopettamaan jo kahden vuoden jälkeen. Maalevintäiset taudit eivät vaivaa soijaa ja lupiinia. Näillä ei ole
muiden palkoviljojen tapaan tiukkaa viljelykiertovaatimustakaan, vaan niitä voidaan tuottaa peräkkäisinäkin
vuosina.
Kuten Lövstan koeasemalla, myös tällä tilalla linnut aiheuttavat vahinkoa soija- ja lupiinikylvöksille. Itämisen
aikana alaspäin kasvava juuri työntää siementä kohden maan pintaa ja helpottaa lintujen pääsyä siemeneen
käsiksi.

6.7.2022 Bäddarö Gård, Enköping
Matkan toinen päivä alkoi vierailulla Mälaren-järven rannalla sijaitsevalle Bäddarö Gårdin luomutilalle.
Mukava isäntäväki Håkan ja Anna Bodin toivotti meidät tervetulleiksi. Luomutuotanto tilan 600
peltohehtaarilla on aloitettu vuonna 2017 ja luomuun siirtymisen syynä oli tavanomaisen tuotannon
kannattamattomuus, vaikka tuolloin viljelyksessä oli n. 1 000 hehtaaria. Tilalla on myös noin sata
emolehmää, jotka laiduntavat luonnonhoitopelloilla. Lehmävasikat menevät kasvatettavaksi yhdelle tilalle
ja sonnivasikat toiselle. Kuivalanta levitetään apilan tai nurmien jälkeen.
Luomupelloillaan he tuottavat Opus valkoapilan siementä 28 hehtaarin alalla ja Yngve puna-apilansiementä
45 hehtaarilla. Luomusiemenestä saa kruunun enemmän kilolta (100 €/tn) kuin tavanomaisesta. Lisäksi
tuotannossa on syysvehnää (Stava, vanha pitkäkortinen lajike), härkäpapua ja myös kauraa, jos hinta on
hyvä, sekä nurmea rehuksi. Hintasuhteista riippuen osa syysvehnästä tehdään säilörehuksi ja osa puidaan.
Härkäpapupiilokasta (jonka ensimmäiset havainnot Suomessa tehtiin 2021) on, mutta ei haitallisen paljon.
Nurmirehu säilötään paaleihin.

Bäddarön tilan väkeä:
koiran kanssa emäntä
Anna ja mökin edessä
isäntä Håkan Bodin.
Kuva: Hannu Väliviita.
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Keväällä kylvetystä härkäpavusta satoa saa 4 000 kg/ha, mutta viime vuoden kuivuudesta johtuen satoa tuli
vain 2 000 kg/ha, kun syyshärkäpapu antoi jopa 4 500 kg/ha. Mutta kuluneena vaikeana talvena tilan kaikki
syyshärkäpapukasvustot kuolivat. (Myös Brunnbyn maatalousnäyttelyn syyshärkäpavun demoruudut
kuolivat talvella). Syyshärkäpapua on kokeiltu tilalla kaksi vuotta noin 20 hehtaarin alalla. Kokemuksena on,
että syyshärkäpavun tulee olla syksyllä nelilehtistä talvehtiakseen kunnolla.

Ylärivissä: vas. Etukiinnitteinen Bionalan-niittokone korkeiden rikkakasvien niittoon satokasvien
yläpuolelta, tässä ylös käännettynä kuljetusasentoon. Kuva: Sakari Raiskio.
Oik. Cameleon kylvö-, lannoitus- ja riviväliharauskone. Kuva: Marja Kujala.
Alarivissä: vas. Tilan konepihaa. Kuva: Sakari Raiskio. Oik. Auran siivet ja esiaurat. Kuva: Matts Nysand.
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Kauranviljelyä he pitivät siementuotannossa vaikeimpana, sillä Ruotsin menettely poikkeaa suomalaisesta
käytännöstä. Jos tarkastaja löytää kaurasta yhdenkin hukkakauran, siemenviljely loppuu. Jos muista viljoista
löytyy tarkastuksessa muutama yksilö, sen voi kitkeä ja tarkastuttaa uudelleen. Jos uusintatarkastuksessa ei
enää löydetä hukkakauraa, kasvuston peltotarkastus hyväksytään. Tämä on kuitenkin epävarmaa toimintaa,
sillä hukkakaura tekee myös matalia yksilöitä, joita on vaikea löytää ja jotka pitää myös saada juurineen
pois.

Kuivurirakennus ja erilaisia siilovarastoja. Kuvat: Hannu Väliviita.
Eläimiä emme vierailun aikana nähneet, mutta pihalla oleva konekalusto oli mittavaa ja ajanmukaista, mm.
8-metrinen Cameleon konenäöllä varustettu kylvölannoitin, lannoitukseen (lannoitteena Yaran
lihaluujauho-pelletit) ja rivivälien haraukseen, ja traktorin eteen kiinnitettävä Bionalan-niittokone
ohdakkeiden ja muiden korkeiden rikkakasvien kukintojen niittoon satokasvien yläpuolelta sekä 6-siipiset
paluuaurat. Auroissa oli lisävarusteena varsinaisten auransiipien yläpuolella esiaurat, jotka kääntävät osan
viilujen pintamaasta kasvijätteineen ja rikkakasveineen viilujen alle. Esiaurat ovat hyviä luomussa, koska ne
tehostavat juolavehnän torjuntaa. Tilan viljat kuivataan jatkuvatoimisessa 450 hehtolitran kuivurissa, mikä
onnistuu, koska puintikosteus on keskimäärin 17 %. Kuivurin yhteydessä on myös runsaasti varastotilaa,
oliko peräti 2 500 tonnille.

6.7.2022 Brunnby Lantbrukardagar –maatalousnäyttely, Västerås
Ruotsin matkamme viimeiseksi kohteeksi oli säästetty Brunnbyn ”maatalouspäivien” avajaispäivä, jossa
viivyimme sulkemisaikaan asti. Talousseuran eli maatalousneuvonnan esittelyruuduilta löytyivät mm.
herneet Bagoo, Orchestra ja Ingrid, härkäpavut Tiffany, Fernando ja Birgit sekä rikkakasvitorjunnan tehoja.
Esittelyruuduilla kasvoi satokasvien lisäksi myös muutamia luonnonhoitopeltotyyppisille alueille soveltuvia
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kasveja, kuten pölyttäjille hyödyllisiä kukkivia kasveja. Ruotsissa on nyt Koko Ruotsi Kukkii –hankekokeilu,
jossa viljelijät saavat tällaisten kasvien siemenet ilmaiseksi lääninhallituksilta.

Herneen ja härkäpavun
esittelyruutuja. Kuva:
Sakari Raiskio.
Muokkausnäytöksessä esiteltiin noin 20 erilaista muokkainta, ml. 4 kääntöauraa. Jokainen ajoi vuorollaan
kaistan, josta mitattiin muokkaussyvyys ym. ja arvioitiin jälki. Dalbon muokkain erottui ehdottomasti
joukosta ulkonäöllään. Dalbo kertoi tästä uutuudestaan, että he valmistavat tätä 8-metristä
lautasmuokkainta lisenssillä australialaiselta Kellyltä. Dalbolta sanottiin kuitenkin, että he ovat parantaneet
esikuvan runkorakennetta huomattavasti. Dalbon mukaan muokkain soveltuu esimerkiksi
matalamuokkaukseen heti puinnin jälkeen kerääjäkasvien kylvöä varten (muokkaimessa on myös kylvölaite)
tai kerääjäkasvikasvuston päättämiseen keväällä.

Dalbon erikoinen
lautasmuokkain.
Kuva: Marja Kujala.
Neuvontajärjestö oli järjestänyt näyttelykentän viereiselle pellolle monipuolisen demonstraation
salaojituksesta. Asiantuntijat pitivät esitelmiä huomioon otettavista seikoista salaojituksessa ja sen eri
toteutustavoista. Yleisöltä tuli myös runsaasti kysymyksiä asiantuntijoille.

11

Maahan oli vedetty erilaisilla suodatusmateriaaleilla päällystetyt salaojaputket, ja niiden päät olivat
näkyvissä kuopassa teltan suojassa. Ruosteisen veden maille suositeltiin sahanpurua. Sen pitäisi estää
ruosteen pääsy putkeen, ilman että ruoste kerääntyy puruun vettä läpäisemättömäksi kerrokseksi.

Vasemmalla: Salaojitus-demonstraatio pellolla. Kuva: Sakari Raiskio.
Oikealla: Salaojaputkien päät olivat nähtävinä teltan suojassa. Kuva: Matts Nysand.
Näyttelystä jäi mieleen myös ruokapalvelut, jotka oli järjestetty yksityisillä pakettiautossa toimivilla
”nakkikioskeilla”: yhdestä sai hampurilaisia, toisesta kebabeja, kolmannesta nakkeja jne., ja ne tehtiin
paikan päällä tilausten mukaan – maku oli ihan eri luokkaa kuin mikrossa lämmitettyjen. Kioskeja oli koottu
useammallekin alueelle ja yksi iso ruokailuteltta oli kaikkien käytössä. Kaikki muu liittyi maatalouteen – ei
metrilakua, folioilmapalloja, lehtimyyjiä… Ja koko päivän esittelykojuissa ja -tiskeillä oli ilmaista kahvia,
pullaa/pipareita ja vesipulloja tarjolla ohikulkijoillekin.

Näyttely järjestetään Brunnby Gård –kartanon alueella, jonka keltainen päärakennus näkyy vasemmassa
kuvassa. Tilan omistaa Västmanlandin läänin talousseura (maatalouden neuvontajärjestö), joka on myös
näyttelyn järjestäjä. Tila on neuvontajärjestön Keski-Ruotsin kenttäkoetoiminnan suorituspaikka. Seuraava
näyttely järjestetään 5.–6.7.2023. Kuvat: Sakari Raiskio.

Kiitos kaikille mukana olleille, yhdessä teimme onnistuneen ja mukavan matkan!
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