Marjamaat-hanke 2016 - 2018

Valitse vaihtoehto, joka paremmin kuvastaa omaa toimintapaasi ja mieltymyksiäsi.

 Marjoilla olisi kysyntää. Pitäisiköhän istuttaa omalle tilalle?
A) Taimet tilaukseen ja peltoon, kyllä siellä mäen alla suolla muutkin kasvit on
hyvin kasvaneet.
B) Hmm, pitääpä varmistaa kasvin vaatimukset ja lohkon maalaji vai siirtyisikö
suoraan tunneliviljelyyn? Parasta hetki selvitellä parasta vaihtoehtoa.

 Halla vie kukat/ peurat syö taimet /poimijat sairastuu/ raekuuro iskee…
A) Ei tule mitään, hanskat tiskiin vaan.
B) Kuuluu alan riskeihin, olen varautunut parhaani mukaan.

 Marjakasvusto näyttää hyvälle, mutta kasvustossa vilisee jotain öttiäisiä.
Pitäisiköhän tehdä jotain?
A) Onpas niitä paljon. Kasvinsuojeluruisku esiin ja pellolle.
B) Kysynpä tunnistusapua, kun en vielä itse löytänyt nimeä tälle. Ehkä ovatkin
harmittomia, koska vioituksia en vielä ole havainnut.

 Hyvä kesäsää?

A

+27˚C

B

+20˚C

 Sato kypsyy ja poiminta pitäisi kohta aloittaa. Mutta mistäs poimijat?
A) Pitääkin ruveta rustaamaan työpaikkailmoitusta.
B) Tulevat pian - selvitin tarpeen ja varasin riittävästi työvoimaa jo talvella.
Ulkomaalaisten työntekijöiden viisumiasiatkin on hoidettu kuntoon.
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 Marjamarkkinat hallussa?
A) Katsellaan, mihin myydään, sitten kun satoa on. Kai ne nyt aina kaupaksi
menee.
B) Selvitän myyntikanavat ja teen tarvittavat sopimukset jo keväällä.

 Ostaja teki oharit, pakettiauto hajosi ja kännykkäkin hukassa, nukkuakaan ei
ole oikein ehtinyt ja työsuojelutarkastaja saapuu tilalle.
A) Nyt meni hermot, ei tätä kestä.
B) Olen parhaimmillani paineen alla. Varakänny esiin ja asia kerrallaan
eteenpäin.

 Sato on poimittu. Olisiko jo aika hengähtää?
A) Lomalle lomps, palataan asiaan ensi keväänä.
B) Nyt onkin hyvä hetki tehdä syksyn hoitotoimet ja siten varmistaa, että
kasvustot ovat hyvässä kunnossa ja koneet valmiina talvisäilytykseen. Sitten voi
hyvillä mielin vaikka lähteä lomalle.

 Talvella marjakasvusto lepää lumen alla. Olisiko syytä valmistautua
seuraavaan kauteen?
A) Katsellaan sitten kun päivä alkaa pidetä.
B) Talvella on hyvä aika tehdä suunnitelmia, etsiä työvoimaa, selvitellä lupaasioita, laskea viljelyn kannattavuutta, tilata tarvikkeita, osallistua
koulutuksiin… Tekemistä riittää.

Tulos:
Enemmän A-vastauksia: Kannattaa vielä harkita ennen marjojen istutusta, ettei tule
hukkainvestointi. Mutta tilanne ei ole toivoton. Perehdy alaan ja paranna osaamistasi Marjamaathankkeen avulla.
Enemmän B-vastauksia: Voisit pärjätä hyvin marjanviljelijänä. Tästä on hyvä jatkaa. Päivitä ja
syvennä tietojasi ja taitojasi Marjamaat-hankkeen avulla.
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