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MAVEKAMarkbördighet och
vattenhushållning
Skörd, växttäcke och kolbindning, med
höstgrödor
Höstsådda grödor ger mångfald i växtföljden, ökar levande
växttäcke och kolbindning. På många gårdar i egentliga-finland
gav rågen en god skörd även om sommarens torka minskade
vårgrödornas skörd till det normala.
Stora förändringar i sädespriserna försvårar planeringen av
lönsam odling. Trots det ger en planerad och mångsidig växtföljd
en bättre garanti och mera alternativ för den inhemska
produktionen.
En mångsidig växtföljd minskar riskerna med växtsjukdomar och
skadedjursangrepp. Den förbättrar också möjligheterna att
uttnyttja näringen i marken och med hjälp av växtföljden kan
man förbättra markstrukturen och justera fuktvariationer och
binda kol.
Mera om markstrukturen och hur olika odlingmetoder påverkar
mark och skörd tar vi del av under kommande fältträffar. I
Loimaa 12.9 och i Brusaby den 16.9. Välkomna!

Försöksruta med höstkorn i Brunnby,
Västmanland, Sverige 2019
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PLÖJNINGS FM och LANTBRUKSMÄSSA
- Loimaa 27–28.9.2019
FM-tävlingarna i plöjning går av stapeln i Loimaa, sista helgen i september, 27-28.9.2019. Ett fantastiskt
åldersspann bland deltagarna från 10 till 90 år garanterar spännande tävlingsdagar. I samband med FMtävlingarna ordnas en lantbruksmässa med en hel rad utställare på plats bland dem landets främsta
maskinförsäljare. På mässområdet utlovas bl.a. arbetsdemonstrationer för olika jordbearbetning samt
jordmånsscanning.
Traktorplöjnings FM ordnas i år för 66. gången, för de praktiska arrangemangen står Maatalouden
ammattitapahtumat Levomäki & Mäkelä, Novida Loimaan koulutila, Novida ammattiopisto ja lukio med SMkyntö ry.
Evenemanget är avgiftsfritt!
Mer om evenemanget på www.sm-kynnot.fi och Facebook

MAVEKA med på FM i plöjning:
MAVEKA finns också med bland utställarna på plöjnings FM, vid vår markstrukturs monter förevisning av ploginställningar, med ledning av Hannu Alander, mångfaldig FM-mästare med
växelplog.
Professor i miljöteknologi Laura Alakukku på plats vid montern under lördagen 28.9. Välkomna!
Arrangörer för evenemanget är:
Maatalouden Ammattitapahtumat Levomäki & Mäkelä, SM-kyntö ry., Novida ammattiopisto ja lukio

Goda alternativ för bra plöjning
-

Ta hand om skiftets torrläggning och markstruktur

-

Plöj i tillräckligt torra förhållanden

-

Måttlig hastighet för att minska slirningen, en lättare traktor räcker

-

Föredra on-land-plöjning och unvik trafik i plogfåran

-

Lågt däcktryck, stora, och bra däck

-

Använd så lätt traktor och plog som möjligt

-

Mylla, stallgödseln, gröngödslingen och halmen rätt lågt ( ca 8-12cm djupt) så att de
förmultnar snabbt

-

Plöjningresultatet sånt att en harvning räcker på våren

-

Återställ växttäcke så snart som möjligt efter plöjning -så fånggröda i plöjda marken

Källa: Rajala, Jukka ja Mattila, Tuomas (2017). Vaihtoehtoja hyvään kyntöön -artikkeli, Luomulehti:
https://luomu.fi/tietopankki/wp-content/uploads/sites/4/2016/06/Vaihtoehtoja-hyvaan-kyntoon-Rajala-ja-MattilaLuomulehti-3-2017.pdf
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MAVEKAs
ODLARTRÄFFAR
Projektet ordnar odlarträffar kring åkerns bördighet och vattenhushållning.
Grupperna samlas 2-3ggr/år för att diskutera med sakkunniga kring olika teman.
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Övriga evenemang:

FÄLTTRÄFF: Vad har odlingsmetoderna lärt oss?
Tid: torsdag 12.9.2019 kl. 13-15.30
Plats: Novida skollägenhets försöksfält, Joenperäntie 262, Loimaa
Kaffe och välkommen
Odlarens taltur, Tuomas Levomäki, Novidas skollägenhet i Loimaa
Erfarenheter från fältförsöken i Loimaa, Jussi Knaapi
Demonstration av markens andning och mätning av koldioxidnivåer, Jussi
Knaapi
Fältträffen går i huvudsak på finska.

Anmälan senast 10.9.2019 till: sami.talola@mtk.fi eller 040 501 0700.
I samarbete med: Koneviesti, Maan vesitalous ja kasvukunto -hanke,
Novida Loimaan koulutila och Maatalouden ammattitapahtumat Levomäki & Mäkelä

_______________________________________________________

FÄLTTRÄFF vid BRUSABY

Tid: måndag 16.9. kl. 13-16
Plats: Brusabyvägen 2, 25700 Kimito
Kaffe och Välkommen, Nora Backlund
Axxell Brusaby, Enhetschef, Tomas Björkroth
Iakttagelser ovan och under markytan, Peter Fritzén, FHS
Förbättrande av åkerns grundskick, Anders Abrahamsson
Förevisning av planeringssladd, Antti Uotila, Agripeimar Oy
Kartläggningen av åkerytan, analys och planering av åkerytans utformning,
Tage Stam, Dataväxt
Dräneringsinfo, Kimmo Laine ProAgria Länsi-Suomi
Arbetsdemonstrationer med kultivering och plöjning, Turun Konekeskus
Anmälan senast 13.9. till nora.backlund@mtk.fi eller 044–0797079

_______________________________________________________

ODLARTRÄFF med PAUL RIESINGER
Tid: onsdag 13.11.2019 kl. 18-21
Plats: Manegen, Brunnsvägen 21, Pargas
Kaffe och välkommen
Växtnäringshushållning med Paul Riesinger
Anmälan senast 11.11 till nora.backlund@mtk.fi eller 044 0797079

Fältdag vid Västankvarn i Ingå
Fredag 27.9. kl. 10-16
Fältdag kring åkerns goda
växtskick – hur det är till nytta
för såväl jordbruket som
vattenskyddet. Under dagen
studerar vi mark strukturen
med ledning av professor
Laura Alakukku.
Arrangörer:
Naturresursinstitutets projekt
OPAL Life, Forsman gård,
WWF Vattenskydd 4K och
Ilmastonmuutokseen
varautuminen maataloudessa
– projekten.
Anmälan senast 20.9:
https://link.webropolsurveys.com/Partici
pation/Public/78613c76-95ba-477f-a65361b76dd387bd?displayId=Fin1817498&q
uestionsAnsweredByUrlParam=fbclid%3D
IwAR0A5Sd9utt3qERgHeMeIugutNGgdSZ
e42hRYKFjKNq-Ak3lbHPGZUkTCqQ
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HÄNDELSEKALENDER
12.9.2019

Fältträff i Loimaa

16.9.2019

Fältträff vid Brusaby

27-28.9.2019
13.11.2019

FM i plöjning och lantbruksmässa i Loimaa

Maan vesitalous ja
kasvukunto (MAVEKA)

MTK-Varsinais-Suomi
Nora Backlund
044 0797079
nora.backlund@mtk.fi

Odlarträff med Paul Riesinger, Pargas
Sami Talola
040 501 0700
sami.talola@mtk.fi

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

Se vår nyaste
video:
Gödselspridning
med släpslangs-system

Välkommen med på våra svenskspråkiga
odlarträffar
Näst i tur fältdagen vid Brusaby
måndagen den 16.9.
läs mer på sidan 3.

och på svenska här!

