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MAVEKAMarkbördighet och
vattenhushållning
Mot ett nytt år med MAVEKA
Klimatförändringen har väckt diskussion både bland
producenter och konsumenter. I den offentliga
diskussionen kräver man kraftigare åtgärder för att
dämpa utsläppen av växthusgaser samt för att
effektivera kolbindningen.

Innehåll:

Odlarna har en avgörande roll i dessa ärenden och i
lösningarna finns också ekonomiska möjligheter.
Olika perspektiv i anknytning till detta lyfts upp på vårt
klimatseminarium i Åbo Slott den 4.2.2020. Läs mera om
seminariet på sidan 3.
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I programmet kommande år har vi en odlarresa till DLGFältdagarna i Tyskland 16-18.6.2020. Evenemnaget är en
specialutställning för växtodling med försöksrutor,
arbetsdemonstartioner och företagens utställningsområde.
Läs mer här: https://www.dlg-feldtage.de/en/forvisitors/exhibition-grounds-2020
Preliminärt program i nästa nyhetsbrev.

Tack för gott samarbete under gågna året,
med önskan om en God Jul!

Odlarenkätens resultat
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ODLARENKÄTENS RESULTAT
I enkäten tog vi reda på odlarnas och övriga aktörers jordbruksreaterade kunskapsbehov.
Enkäten var öppen under novembermånad och besvarades av 45 personer.
Utgående från enkäten kan vi lista fem teman i anknytning till markbördighet och
vattenhushållning som intresserar mest;
1) Förvättrande av markens växtskick (60% av svarande)
2) Kolbindning (56% av svarande)
3) Användning av jordförbättringsmedel (49% av svarande)
4) Mångfald i växtföljden (42% av svarande)
5) Dränering (40% av svarande)
Under kommande år kommer vi att tangera alla dessa teman på våra evenemang runt om i
Egentliga Finland. Odlarträffarna kör igång igen i februari.

TIDIGARE EVENEMANG
Odlarträffen med Paul Riesinger i Pargas, i november lockade ett 20-tal odlare. På vår
webbsida finns uppsatt material i anknytning till träffen.
Den 3.12 arrangerade vi ett kvällsseminarium om jordbrukets utveckling och
teknologins möjligheter i Tuorla. Juha Backman höll en föreläsning om Smart farming,
som finns att ses här: https://www.youtube.com/watch?v=u0O8n7FHqbc
Material från övriga föreläsningar hittas på www.mtk.fi/maveka
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HÄNDELSEKALENDER
4.2.2020
Februari
16-18.6.2020

Varsinaissuomalaisen maatalouden
ilmastoseminaari, Åbo
Vårens odlarträffar kör igång
Odlarresa till Tyskland, DLG fältdagar och besök
på växtodlingsgårdar

Maan vesitalous ja
kasvukunto (MAVEKA)

MTK-Varsinais-Suomi
Projektledare
Sami Talola
sami.talola@mtk.fi

Du hittar oss på webben:
www.mtk.fi/maveka
och på svenska här!

Varsinaissuomalaisen
maatalouden ilmastoseminaari
Tisdag 4.2.2020
Åbo Slott, Bryggman salen kl 10-15
Om vad?
• Klimatförändringen som vi känner till den idag
• Klimatet ändras, vad kan vi göra bättre?
• Klimatsmarta odlingslösningar
• Analys av skördeklyftan som stöd i växtproduktionen
• Odlarnas synpunkter om beredskap för klimatförändringen
• Mervärde med kolavtryckräknaren
Programmet i helhet i första nyhetsbrevet 2020.
För mera information: sami.talola@mtk.fi

