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MAVEKAMarkbördighet och
vattenhushållning
Välkommen och följa med MTK Varsinais-Suomi:s
tvåspråkiga projekt, MAVEKA. Här handlar det
bland annat om jordhälsa och åkerns
vattenledningsförmåga, Häng på!
”Maan vesitalous ja kasvukunto” är ett treårigt
informationsprojekt som förverkligas av MTK Varsinais-Suomi
(2018–2020). Projektets riktar sig till odlare i Egentliga Finland.

PROJEKTETS FOKUSOMRÅDEN:
HANTERING AV ÅKERNS VATTENHUSHÅLLNING
Fungerande dränering och bevattningsmöjligheter
KOLBINDNING OCH FÖRBÄTTRING I MARKENS
BÖRDIGHET
Lyfta fram goda metoder och framgångsrika exempel
Odling av fånggrödor och mångsidig växtföljd
Kartläggning av odlarnas syn på utvecklingsbehov
STALLGÖDSEL OCH ÅTERVINNINGSGÖDSEL I
VÄXTODLING
Effektiv användning av stallgödsel och annan återvunnen
gödsel

Innehåll:
MTK Varsinais -Suomi:s projekt
MAVEKA
1-2
Framtidsseminarium i Loimaa
31.1.2019
3
Kunskap och samarbete med
lokalavdelningar
3
Kom med på MAVEKAs
odlarträffar
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Kunskapsspridning, utbyte av erfarenheter
och ny information genom samarbete
Projektet förmedlar forskningsresultat, praktiska exempel och
erfarenheter angående hantering av åkerns vattenhushållning,
förbättring av markens bördighet och effektiv användning av
stallgödsel och återvinningsgödsel.
Det nu läser är vårt nyhetsbrev, projektet skickar ut nyhetsbrev
månatligen. Vi ordnar också odlarträffar, studiebesök, fältdagar,
seminarier samt samarbetar kring arrangemangen för större
evenemang.
Projektet förverkligas i nära samarbete med SLC Åboland.

Kolla in videosnuttarna vi producerat om
jordförbättringsmedel och
vattenledningsförmåga.
Videon öppnas när du klickar på bilderna!

Nora Backlund jobbar
som informatör för
MAVEKA-projektet sen
december 2018, och har
också hand om den
svenskspråkiga
verksamheten som
ordnas genom projektet.
Nora är uppvuxen på en
handelsträdgård i
Österbotten och har
tidigare jobbat med
projekt kring jordbrukets
kretslopp.
Vad tycker du att vi
borde lyfta fram? Hör av
dig!
044–0797079
nora.backlund@mtk.fi
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FRAMTIDSSEMINARIUM:
”Lounaissuomalaisen maatalouden
tulevaisuusseminaari” 31.1.2019 kl. 10-15
Maatalousmuseo SARKA,
Vanhankirkontie 383, Loimaa
Seminariet riktar sig till odlare, företagare, rådgivare och
övriga intressenter. Anmälan senast 25.1.2019
Anmälan och förfrågningar: nora.backlund@mtk.fi/044–0797079
9.45 Kaffe
10.00 Öppning
10.10 Miten ilmasto muuttuu? Juha Karhu, Ilmatieteen laitos
10.40 Miten viljelijä voi varautua ilmastonmuutokseen? Tuomas
Mattila
11.00 Ympäristötoimien kohdentaminen, esimerkkeinä kipsi ja
rakennekalkki, tutkimusprofessori Eila Turtola, Luke
11.30 Ruoantuotannon mahdollisuudet, Tuomas Kuhmoinen,
Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun Yliopisto
12.00 Diskussion
12.10 LUNCH
13.00 Maatilojen kannattavuus sekä maatila- ja maaseutuyritysten
rahoitus, Janne Mäkikalli, OP
13.20 Viljelijän puheenvuoro, Jari Ruski
13.45 Työpajatyöskentely: Miten viljelijä voi varautua
ilmastonmuutokseen
14.15 Eftermiddagskaffe
14.35 Työpajojen tulosten yhteenveto ja keskustelu
15.00 Seminariet avslutas
Seminariet ordnas av projekten: MAVEKA och ”Tulevaisuuden
alkutuotannon menestystekijät Lounais-Suomessa”.
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Information och 4
4
tillställningar i 4 4
samarbete med 4
Kuva
lokalavdelningarna
Vi erbjuder
lokalavdelningar,
organisationer och andra
aktörer möjligheten att
ordna tillställningar kring
våra teman I samarbete
med projektet.
MAVEKA-projektet
ställer upp i ärenden
kring dränering,
jordhälsa och dylikt med
anknytning till
markbördigheten.
Ta kontakt:
Nora Backlund
044–0797079
nora.backlund@mtk.fi

MAVEKAs ODLARTRÄFFAR
Projektet ordnar odlarträffar kring åkerns bördighet och
vattenhushållning. Grupperna samlas 3-4ggr/år för att diskutera
med sakkunniga om ämnen kopplade till temat.
Första svenskspråkiga odlarträffen hölls i ST: Karins den 4.12,
kvällens tema var övergripande Åkerns bördighet, som
sakkunniga på plats hade vi Peter Fritzén från FHS och agronom
Jussi Knaapi.
Tidpunkterna och teman för vårens odlarträffar presenteras i
nyhetsbrevet som utkommer i februari.
Har du önskemål om innehållet kontakta Nora;
nora.backlund@mtk.fi /044–0797079
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Maan vesitalous ja
kasvukunto (MAVEKA)

MTK-Varsinais-Suomi
Nora Backlund
044 0797079
nora.backlund@mtk.fi
Sami Talola
040 501 0700
sami.talola@mtk.fi

Du hittar oss på webben:
www.mtk.fi/maveka

