Matkaraportti – Opintomatka Ruotsiin 26.-28.6.2018
Pirkanmaan Ymppi-hanke järjesti kesäkuussa kahden päivän opintomatkan Ruotsiin.
Opintomatkalle osallistui 19 henkilöä. Opintomatkalla vietettiin yksi päivä omatoimisesti Borgebyn
peltopäivillä ja toisena päivänä vierailtiin kahdella kestävän kehityksen maatilalla. Matkalle
lähdettiin tiistaina 26.6. ja tämä päivä oli pelkästään matkustuspäivä. Matkan järjesti Forssan
matkatoimisto, mistä matkalaisten mukana oli myös opas.
Borgebyn peltopäivät 27.6.2018
Eteläisessä Ruotsissa järjestetään vuosittain peltokasvien viljelyn erikoisnäyttely. Borgebyn
peltopäivillä on esillä monipuolisesti työnäytöksiä, koeruutuja, havaintoesityksiä ja paljon muuta.
Vuonna 2018 peltopäivien teemana oli täsmäviljely. Tämä näkyi näyttelyssä mm. täsmäviljelyyn
liittyvissä työnäytöksissä.
Näyttely oli hyvin monipuolinen, eikä yhden päivän aikana koko näyttelyä ehtinyt kiertämään.
Tässä muutamia nostoja näyttelyn tarjonnasta.

Borgebyn peltopäivillä on joka vuosi esillä maan rakenteen havaintokuoppa. Tänä vuonna myös
Ruotsissa oli kärsitty kuivuudesta ja tästä syystä kuoppa oli hieman aikaisempia vuosia matalampi.
Havaintokuopassa kasvoi mm. syysrapsia ja ohraa. Havaintokuopassa esiteltiin lannoituksen ja
kalkituksen vaikutuksia kasvin kasvuun ja maan rakenteen vaikutusta veden imeytymiseen
maahan.

Näyttelyssä esiteltiin harvinaisempia ja vaihtoehtoisia viljelykasveja perinteisille viljoille.
Koeruutuja oli seuraavilla kasveilla: kvinoa, soijapapu, linssi, kidneypapu, linssi, tattari,
durumvehnä ja pellava. Koeruutujen infotaulujen mukaan esimerkiksi kvinoan odotettavissa oleva
satotaso Ruotsissa on 1500 kg/ha.

Näyttelyssä oli esillä myös eri aluskasveja erilaisilla siemenmäärillä. Yllä olevassa kuvassa on
käytetty sinimailasta 8 kg/ha vehnän aluskasvina. Muita aluskasveja olivat, erilaiset apilat (valko-,
veri-, puna- ja aleksandrianapila), nurmimailanen ja sikuri. Aluskasveista löytyi myös joitakin

seoksia, mutta suurin osa aluskasveista oli apiloita. Aluskasveille oli jokaiselle laskettu myös
hehtaarikohtainen kustannus.

Koeruutuja näyttelyssä oli varmasti tuhansia. Esillä oli uusia lajikkeita, erilaisia nurmiseoksia,
erilaisia käsittelyitä saaneita ruutuja ja paljon muuta. Kuivuuden vuoksi osaa koeruuduista oli
kasteltu ahkerasti ja osa ruuduista oli ollut luonnollisten sateiden varassa.

Luomutuotannolle oli omat koeruutunsa. Ruuduilla oli testattu erilaisia strategioita rikkakasvien
torjuntaan.

Yllä olevassa kuvassa on 12 cm:n rivivälillä tehty kylvö, jossa on tehty ainoastaan yksi rikkaäestys.

Koeruuduilla kasvatettiin riviväliä ja tässä on 25 cm:n rivivälillä kylvetty yksinkertainen rivi, jolle on
tehty rikkaäestys ja riviharaus. 25 cm:n rivivälillä ei näillä koeruuduilla ole todettu merkittävää
eroa sadossa verrattuna perinteiseen 12 cm:n riviväliin.

Tässä riviväliä on kasvatettu 50 senttiin ja kylvö on tehty yksinkertaisella rivillä. Rikkaäestys ja
riviharaus tehty tällekin ruudulle.

Yllä olevissa kuvissa riviväli on edelleen 50 cm, mutta nyt on kylvetty tuplarivit. Rikkakäsittely on
sama rikkaäestys ja riviharaus. Kokeessa on todettu, että kun riviväli kasvaa 50 senttimetriin
sadonmenetys on noin 10 – 20 % luokkaa.
Tilavierailut 28.6.2018
Toisena matkapäivänä vierailimme kahdella kestävään kehitykseen panostavalla ruotsalaisella
tilalla. Ensimmäinen kohde oli Krokstorps Gård, missä vuonna 2018 oli viljelyksessä noin 650 ha.

Tulevana vuonna pinta-ala pienenee 460 hehtaariin osan pelloista jäädessä pois. Tilan isäntä
Martin viljelee tilalla yhdeksännessä polvessa. Vuodesta 2016 tilalla on harjoitettu maataloutta
kestävä kehitys edellä, CA-viljelyn avulla (Conservation Agriculture). Tähän pyritään hyvällä ja
terveellä viljelykierrolla, maan pitämisellä kasvipeitteisenä ja maan minimaalisella häiritsemisellä.
Vuonna 2016 tilalla luovuttiin kynnöstä kokonaan ja siirryttiin muokkaamaan maata
mahdollisimman vähän. Maata muokataan mahdollisimman vähän, mutta niin paljon kuin on
tarpeellista. Isännän mukaan tästä lähtien kemian käyttö tilalla on kokonaisuudessaan vähentynyt,
mutta glyfosaatin käyttö on sen sijaan lisääntynyt.

Kuvassa tilan isäntä Martin sekä kylvömuokkauksiin käytettävä Väderstad Carrier (Cross Cutter
Disc).
Tilalla tehdään kylvöt yleensä maaliskuun puolivälissä ja sadonkorjuu on lokakuun puolivälissä.
Pitkä kasvukausi mahdollistaa myös välikasvien käyttämisen. Tänä vuonna sadonkorjuu oli tulossa
noin kaksi viikko ajoissa, johtuen kuivuudesta ja erityisen lämpimästä kasvukaudesta. Tavoitteena
tilalla oli kokonaissadon parantaminen siten, että parannetaan kaikkien lohkojen satoja, ei
ainoastaan parhaiden.
Krokstorpissa viljelykierto oli: härkäpapu-punanata-punanata-ohra-syysrapsi-syysvehnä-kaurasyysvehnä. Punanata on siementuotannossa ja syysvehnän jälkeen kylvetään talvipeitekasvi.
Välikasveina käytetään hunajakukkaa, virnaa sekä egyptinapilaa.

Krokstorpissa vehnäpelto oli melko epätasaisesti tuleentunut ja osa viljoista oli jo korjattu.
Toinen vierailukohde oli Lydinge Gård, joka on varmaankin Ruotsin kuuluisin kestävän kehityksen
maatila. Viljelyn periaatteet olivat hyvin samanlaisia, kuin edelliselläkin tilalla. Tilalla oli luovuttu
kyntämisestä 15-20 vuotta sitten ja pelloille oli tehty myös ajourat 8 metrin ja 12 metrin koneille
sopiviksi. Kaikki työt tehdään noita uria pitkin, jolloin pelto tallaantuu vain urien kohdalta. Tila oli
osakeyhtiömuotoinen ja peltopinta-alaa oli yhteensä noin 540 hehtaaria. Tilan viljelykierto oli
kuusivuotinen: syysvehnä-kaura-syysvehnä-rapsi-syysvehnä-härkäpapu. Viljelytavasta on pitkässä
juoksussa ollut hyötyä: lierot ovat lisääntyneet, rikkakasvit ovat vähentyneet ja typpilannoitusta on
pystytty vähentämään 10 %.

Lydinge Gårdin härkäpapu oli kärsinyt pahoin kuivuudesta ja oli vain noin 40-50 cm korkuista.

