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MAVEKA
Markbördighet och
vattenhushållning
Gott sköredår 2020!
En i genomsnitt varmare vinter, vindförhållanden och kraftiga
vinterregn för automatiskt tankarna till klimatföreändringen. Kom med
på vårt klimatseminarium i Åbo slott den 4.2.2020. Målsättningen är att
programmet ska ja ge nycklar för planering av den gårdsspecifika
produktionen. Programmet i detalj på nästa sida.
Enligt meteorologiska institutets statistik var 2019 års
medeltemperatur för hela landet ca 0,9 grader högre än medletalet
under åren 1981-2010. Medeltemperaturen i december var hela 3-6
grader varmare än vanligt.
Rikliga vinterregn lyfter fram behovet av tilläggs torrläggning på
många åkerskiften. Kompletterande torkningsåtgärder kan exempelvis
vara dikesrensning samt kontroll och underhåll av utloppet. Efter detta
är det bra att kontrollera huruvida dräneringssystemet fungerar och
eventuella åtgärder, bearbetning eller formning av åkerytan, för att
hindra ytvatten att smalas på åkern. Ifall åkern inte efter detta heller
hålls tillräckligt torr, löns det att överväga tilläggsdränering. 2019). Läs
mera i OSMO-projektets rapport: Kuivatus kuntoon peltolohko
kerrallaan, OSMO-hanke.
Källor:
Meteorologiskainstutet (2020).
https://ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/1225384314

Mattila, Tuomas & Rajala, Jukka & Ajosenpää, Heikki ja Mynttinen, Ritva
(2019). Kuivatus kuntoon peltolohko kerrallaan:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/302622/Raportteja195.pdf
?sequence=4 OSMO-hanke, Helsingin yliopisto.
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Varsinaissuomalaisen maatalouden
ilmastoseminaari
4.2.2020 Åbo slott, Bryggman-salen kl 10-15.40

På tillställningen utlovas aktuellt om klimatförändringen, som stöd för odlingsplaneringen och utvecklingen av
odlingsåtgärder. Välkomna med och diskutera om utvecklingsmöjligheter i odlingen, jordbrukets klimatfrågor
och kolbindningens möjligheter. Tillställningen riktar sig till odlare, sakkunniga inom jordbruksbranschen samt
övriga intresserade.
Program:
10.00 Tervetuloa, toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki, MTK-Varsinais-Suomi
10.10 Missä mennään ilmastonmuutoksen suhteen nyt? Antti Mäkelä, LOSSI-hanke, Ilmatieteen laitos
10.40 Ilmasto muuttuu, mitä viljelijä voi tehdä paremmin? Airi Kulmala, MTK
11.10 Ilmastoviisaita viljelyratkaisuja, johtava asiantuntija Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto
11.50 Lunch (till självkostnadspris 10,50 €/pers)
12.40 Varsinaissuomalaisten viljelijöiden näkemyksiä ilmastonmuutokseen varautumisesta,
tutkija Jaana Sorvali, Luke
13.00 Pellon käytön optimointi, professori Pirjo Peltonen-Sainio, OPAL-Life-hanke, Luke
13.30 Hiilen varastoituminen savimailla ja sen merkitys maan kasvukunnolle, erikoistutkija Helena Soinne, Luke
14.00 Kaffe
14.20 Ilmastonmuutoksen vaikutukset vesivaroihin ja kuivuuteen Varsinais-Suomessa,
Noora Veijalainen, LOSSI-hanke, SYKE
14.40 Hiilijalanjälkilaskennalla uudenlaista lisäarvoa, Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto
15.10 Keskustelu
15.40 Tilaisuus päättyy
Anmälan senast 27.1.2020: https://www.lyyti.in/V-S_ilmastoseminaari_04022020 eller
Sami Talola tfn. 040 501 0700.
För mera information: www.mtk.fi/maveka / sami.talola@mtk.fi. Se också parkeringsanvisningar vid Åbo Slott.
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Odlarträffar
Grupperna träffas 2–3 gånger under 2020. Deltagarna kan påverka vilka teman som tas upp i
grupperna. Du kan välja bland tillställningarna de som intresserar dig eller delta i alla.

Pellon kasvukuntoryhmä: Keinoja kasvipeitteisyyden lisäämiseen ja
viljelyn monipuolistamiseen
Tid: 19.2.2020 klo 18-20.30
Plats: Raisio ABC, Piilipuunkatu 2, Reso
Mötesutrymme: Valoisa kabinetti 1
Kaffe serveras från 17.45
Keinoja kasvipeitteisyyden lisäämiseen ja viljelyn monipuolistamiseen, Marja Tuononen, ProAgria
Länsi-Suomi
Viljelykierron monipuolistamisen vaikutus tilan talouteen ja peltotöihin, Heikki Ajosenpää, ProAgria
Länsi-Suomi
Käytännön kokemuksia kasvipeitteisyyden lisäämisestä ja sen vaatimista muutoksista tilan
koneketjuun,
Heikki Ajosenpää
Anmälan senast 16.2.2020: sami.talola@mtk.fi eller 040 501 0700.

MAVEKA med på TäsmäViljely-forum i Salo 5.3.2020, Astrum-keskus
•
•

Pellon pinnan muotoilu ja tasauslanaus viljelijän/urakoitsijan näkökulmasta, Timo Ylieskola
MAVEKA: Projektinfo, kommande evenemang och samarbetsmöjligheter

Mer om tillställningen på sidan 6.

Peltojen kuivatuksen ja kastelun mahdollisuudet
På kommande i mars

Teman
• Dränering: Ny- eller tilläggsdränerging?
• Täckdikens viktigaste underhållsåtgärder.
• Bevattningsmöjligheter
Mer precist program i nästa nyhetsbrev.
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Odlarresa till Tyskland - DLG Feldtage
16.-18.6.2020
Välkomna med på odlarresa till Tyskland, DLG-Fältdagar i västra Tyskland. Som reseledare fungerar
Erkki Holma och medverkande från MTK-Varsinais-Suomi är Aino Launto-Tiuttu och Sami Talola.
Preliminärt program
Flygtidtabell Finnair
16.6.2020 Helsingfors-Frankfurt AY1411 kl. 07:40-09:20
18.6.2020 Frankfurt-Helsingfors AY1416 kl. 19:25-22:50
Logi 16.-18.6.2020, 2 nätter
Hotel Sonne und Restaurant Horizont
Hauptstraße 31
33378 Rheda-Wiedenbrück, www.hotelsonne.de
Tisdag 16.6.
Samling vid Helsingfors-Vanda flygfält kl 05:40. Förflyttar oss till check-in genom
säkerhetskontrollen till porten där vi möter upp reseledaren Erkki Holma. Finnairs flyg från
Helsingfors till Frankfurt, vart vi anländer kl. 09:20 lokal tid. En buss väntar på gruppen och vi åker
till Gießen (ca. 70 km).
Kl 11:30 besöker vi ett familjejordbruk, där man föder upp svin och nötdjur samt odlar säd. På
gården finns olika tillverkares maskiner och en modern gårdsbutik där de säljer egna produkter.
Gården har valts till årets familjegård 2017.
Lunch, och resan fortsätter mot Rheda Wiedenbrück (240 km). Ca kl. 18:30 inkvartering och middag
vid hotellet.
Onsdag 17.6.
Frukost på hotellet. Buss till Lippstadt (ca. 25 km). En hel dag på DLG Feldtage, på eftermiddagen
guidad rundtur på utställningsfältet och försöksrutorna.
Buss till hotellet och efter en kort paus åker vi till Oelde (ca. 15 km). Vi bekantar oss med Potts
ölbryggeri, med smakprover och middag. Bryggeriet är grundat 1769. Buss tillbaka till hotellet.
Torsdag 18.6.
Tidig frukost och utcheckning från hotellet, ca kl. 08.00 buss till Harsewinkel.
Besök på Claas fabrik. Under besöket hör vi om företagets historia samt får en inblick i produktionen
av moderna och innovativa jordbruksmaskiner. Lunch serveras i restaurangen där.
Kl. 12:00 buss till flygfältet i Frankfurt (ca. 305 km), Finnairs flyg avgår kl. 19:25 till Helsingfors, vart
vi anländer kl. 22:50.
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Odlarresa till Tyskland - DLG Feldtage
16.-18.6.2020
Grundavgift för resan blir ca. 700 €/pers. i 2-personers rum (inkl. frukost). Detta förutsätter
att minst 25 personer deltar på resan. Priset fastställs enligt slutgiltig deltagarmängd.
Bindande anmälningar senast 29.2.2020 till: sami.talola@mtk.fi eller 040 501 0700.
Begränsat antal platser.
I priset ingår:
- flygen Helsingfors-Frankfurt-Helsingfors med Finnair i turistklass
- passageraravgifter, flygskatter samt in-checkat bagage 23kg/pers
- Jordbrukskunnande reseledare Erkki Holma
- Busstransport enligt reseprogrammet
- Logi i 2-personers rum, med frukost
- två luncher
- två middagar
- bryggeribesöket med smakprover
- DLG Feldtage inträdesbiljett
- Besöken enligt reseprogrammet
Tilläggsavgift för 1-pers rum 90 €/pers.
Ansvarig arrangör för resan: Forssan Matkatoimisto
Resevillkor: https://www.fmt.fi/matkaehdot
Resenärerna behöver ha egen reseförsäkring.
OBS!
Vi ordnar busstransport: Reso – Helsingfors-Vanda flygfält – Reso, till självkostnadspris, ca.
32€/pers.
Mera om DLG-fältdagar:
https://www.dlg-feldtage.de/en/for-visitors/exhibition-grounds-2020

Bild: Tyska landsbygden i december 2019

HÄNDELSEKALENDER
4.2.2020
19.2.2020
5.3.2020
Mars
16.-18.6.2020

Varsinaissuomalaisen maatalouden
ilmastoseminaari, Åbo
Pellon kasvukunto -viljelijäryhmä: Keinoja
kasvipeitteisyyden lisäämiseen ja viljelyn
monipuolistamiseen
MAVEKA med på Täsmäviljely-forum, Salo
Peltojen kuivatuksen ja kastelun
mahdollisuudet -viljelijäryhmä
DLG-fältdagar i Tyskland
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Maan vesitalous ja
kasvukunto (MAVEKA) hanke,
MTK-Varsinais-Suomi
Sami Talola
040 501 0700
sami.talola@mtk.fi
Du hittar oss också här:
www.mtk.fi/maveka
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Övriga evenemang:

TäsmäViljely-forum 5.3.2020 kl 10-16
Astrum-keskus, Salo

Toivon tila, HAMK och Yrityssalo ordnar ett evenemang för utvecklingssugna
odlare. Under dagen fördjupar vi oss i precisionsodlingsteknik och fenomen
kopplade till det, såsom apparater, applikationer, projekt och
forskningsresultat.
Företagare hinner ännu anmäla sig som utställare!
I samband med TäsmäViljely-forum ordnas ett seminarium där sakkunniga
inom odling, teknologi och livsmedelsmarknaden presenteras
teknologibaserade lösningar för förbättrad lönsamhet inom odlingen och
livsmedelssektorn.
Läs mera:
https://täsmäviljelyfoorumi.fi/index.html

