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M
ennyt puoli vuotta on ollut kummalli-
nen. Kuka olisi uskonut, että maailma 
menee näin sekaisin virustaudista. El-
lei koronasta mitään hyvää seurannut, 

niin oletettavasti suomalaiset ovat oppineet käsiään 
pesemään mennen tullen. Itselleni se on iskostu-
nut takaraivoon jo vuonna ysiviis, kun navetas-
samme ilmeni salmonella. Sellaisessa tilanteessa 
hygieniaan alkoi kiinnittää huomiota. 2000-luvun 
alussa saatiin navettaan utaretulehduspöpö strep-
tococcus agalactiae, äärimmäisen helposti leviävä 
vitsaus. Lypsyasemalla käsiä pestiin ja pestiin ja 
hanskoja vaihdeltiin mennen tullen.

SAIRASTIPA MEIDÄN karja koronan maaliskuussa. 
Koskaan aiemmin ei ole niin rajua tautia ollut. 
Jokainen hieho ja lehmä pysyivät toki hengissä, 
mutta kaikki temput siinä tehtiin. Päivämaito las-
ki monella jopa nollaan kiloon. Keskimääräisestä 
35 kilosta tultiin 21 kiloon. Siinä oli huumori koe-
tuksella. Mysteeriksi jää, mistä tauti navettaan tuli.

MIETIN, ETTÄ täytyy minun olla jollain lailla hul-
lu, kun edelleen tykkään työstäni, vaikka täl-
läkin hetkellä töitä on niin paljon, ettei tiedä, 
mitä tekisi ensimmäisenä. Vettä sataa jatkuvasti, 
puintiaika ei ole suosiollinen, valvatit tulevat 
lähes uniin, lehmät eivät lypsä tämän vuoden 
rehuilla, koko karjasta pitäisi ottaa agalactiae 
-näytteet, taas se vihulainen innostui helteillä 
nostamaan päätään. 

ALOITIMME NYKYISEN aga-saneerauksen pari 
vuotta sitten ja välillä on ollut seesteisempää, 
nyt taas on positiivisia lehmiä. Eli otamme joka 
lehmästä joka neljänneksestä utaretulehdus-
näytteet parin viikon välein. Toiset positiiviset 
lehmät hoidamme ja toiset päätyvät teurasau-
toon. Kaikkia positiivisia ei voi poistaa, muuten 
on pian entinen maidontuottaja. Aga-lehmä voi 
olla karjan matalasoluisin lehmä. Meidän tilalla 
ei yksi satatuhatta euroa riitä, kun puhutaan 
taudin aiheuttamista menetyksistä. 

POIKKEUKSELLISESTA KEVÄÄSTÄ ja kesästä huoli-
matta ProAgrian palvelu on toiminut hienosti 
asiantuntijoiden kanssa. Paljon on toimittu etänä 
ja varmaan siitä tulee pysyvä käytäntö. Onhan 
se nopeaa ja tehokasta palaveerata kesken työ-
päivän, ei tarvitse luopua välillä rakkaista haala-
reistaan eikä asiantuntijankaan kallista työaikaa 
kulu ajellessa paikasta toiseen. Silloin tavataan 
kasvotusten, kun asia sitä vaatii ja mukava on 
joskus keskustella asioista laajemminkin. Etä-
tapaamisissa keskitytään yleensä tiiviisti yhteen 
asiaan.

Hyvää syksyä ja alkutalvea kaikille teille. 
Terveyttä! 

MAARIT NOPPA
ProAgria Etelä-Pohjanmaan  
hallituksen puheenjohtaja

Terveiset 
hallituksen 
puheenjohtajalta

OTA YHTEYTTÄ:
www.aluetaito.fi
0408383281

 POHJATUTKIMUKSET
 MAANRAKENNUSTÖIDEN

SUUNNITTELU
 VIHERSUUNNITTELU

PUHEENJOHTAJAN
KYNÄSTÄ

ProAgrian asiakas-
palvelunumero
JATKOSSA VOIT JÄTTÄÄ palvelupyynnön yh-
teen ja samaan asiakaspalvelunumeroom-
me. Palvelunumero on avoinna arkisin kello 
8.15-16.00. Numero palvelee suomeksi ja 
ruotsiksi kaikkia ProAgrian asiakkaita. ProAg-
rian asiakaspalvelunumero 044 420 9000. 

Viljelysuunnittelun  
aika on nyt!
PUINNIT OVAT vielä kesken, mutta nyt on oikea aika 
havainnoida peltojesi tilanne. Missä asioissa lohkoilla 
on onnistuttu ja missä on kehitettävää? Lohkojen 
rikkakasvitilanne kannattaa selvittää tulevaa vuotta 
silmällä pitäen ja laatia suunnitelma niiden torjumi-
seksi. Viljelypäätöksesi tueksi on myös tärkeää seu-
rata markkinoita ja pohtia, mille kasveille on kysyntää.  

Onko viljelysuunnitelma jo tilallasi kunnossa? 
Olisiko sitä aika tarkistaa? ProAgria Etelä- 
Pohjanmaan asiantuntijan tekemän viljely- 
suunnitelman avulla saat:
�  tukiehtojen mukaisen viljelysuunnitelman
�  oikeat tuotantopanokset oikeaan paikkaan
�  tarkat käyttömäärät lohkokohtaisesti siemenille, 

lannoitteille ja kasvinsuojeluaineille
�  määrät sisältävät kauppalistat tuotantopanosten 

hankintaa varten
�  asiantuntijan näkemyksen viljelyysi

Tee tilaus nopeasti, niin saat suunnitelmasi ajoissa! 
Kaikilla viljelysuunnittelijoilla on käytössään myös Tu-
kipuntari, jolla voimme arvioida tilasi saamat EU-tuet. 

Kysy lisää: 
 Juha-Matti Toppari, palvelupäällikkö,  
p. 043 825 2806

I
lmastonmuutos ja väestönkasvu 
tuovat haastetta maailman koti-
eläintuotantoon. Tarvitaan enem-
män ruokaa, mutta samalla tuo-

tannon ympäristövaikutuksia täytyy 
pystyä vähentämään merkittävästi. 
Nurmilla on merkittävä rooli niin 
maidontuotannossa kuin ilmaston-
muutoksen hillinnässä. Ympäristö-
työ on kaikkien asia ja valiolaisilla 
maitotiloillakin on tavoite saavuttaa 
hiilineutraali tuotanto vuonna 2035.  

PILOTTITILOILTA TIETOJA
Mainio Maito-hankkeessa paranne-
taan suomalaisen maidontuotannon 
ilmastotehokkuutta keräämällä tietoa 
siitä, mitä maidon hiilijalanjälki tiloilla 
on ja miten sitä saadaan tehokkaim-
min pienennettyä. Etelä-Pohjanmaalla 
on hankkeessa mukana kuusi pilotti-
tilaa, joiden kanssa suunnitellaan pel-
lonkäytön optimointia hiilijalanjäljen 
pienentämiseksi. Samalla suunnataan 
tilan resursseja eri pelloille ottamalla 
huomioon eri maalajien ominaisuudet 

ja niiden potentiaalin hiilensidontaan 
ja sitä kautta myös viljelykierrossa ja 
rehuntuotannon suunnittelussa. 

PÄÄSTÖT PIENEMMIKSI
Päästöjä voidaan vähentää vaikka-
pa pitämällä pellot ympärivuotisesti 
kasvipeitteisinä. Kenties merkittävin 
keino vaikuttaa päästöihin ovat hyvin 
tuottavat, monivuotiset nurmet, joilla 
on runsas ja syvälle ulottuva juuristo 
sekä pitkään yhteyttävä kasvusto. Mi-
tä suurempi sato, sitä suuremmaksi 
juuriston määrä kasvaa. Juuret, joissa 
on paljon ligniiniä, kuten esimerkiksi 
apilalla, varastoivat maahan pitkäai-
kaisesti hiiltä.

Kotieläimistämme naudat ovat 
parhaita nurmen hyödyntäjiä, sillä 
ne muuntavat nurmirehun ihmisra-
vinnoksi. Tämä aiheuttaa väistämät-
tä myös ilmastopäästöjä, mutta niitä 
voidaan hillitä ruokinnan ja kestävän 
eläinaineksen avulla. 

Metaanin muodostukseen voidaan 
jonkin verran vaikuttaa ruokinnalli-

sin keinoin esimerkiksi karkearehun 
sulavuuden ja syönnin sekä rehuhyö-
tysuhteen parantamisella. Lannan ja 
virtsan kautta syntyviin ammoniak-
kipäästöihin voidaan vaikuttaa ruo-
kinnan avulla tehostamalla valkuaisen 
hyväksikäyttöä esimerkiksi vähentä-
mällä rehuannoksen valkuaispitoi-
suutta, alentamalla rehuvalkuaisen 
pötsihajoavuutta ja tehostamalla pöt-
sin mikrobivalkuaissynteesiä.

Tuottavuuden parantaminen on 
tehokas keino parantaa maidontuo-
tannon ilmastotehokkuutta.

Korkeat nurmisadot parantavat 
pellon tuottavuutta, jolloin yleensä 
saadaan myös pienennettyä säilöre-
hun tuotantokustannusta. Parempien 
satojen ansiosta rehut saadaan korjat-
tua pienemmältä pinta-alalta, mikä 
mahdollistaa pellon käytön optimoin-
tia maalajin mukaan. 

Esimerkiksi ilmaston kannalta tur-
vemailla kannattaa suosia jatkuvaa 
kasvipeitteisyyttä, kuten nurmia. Ko-
tieläintuotannon osalta tuottavuutta 

parannetaan nostamalla elinikäistuo-
tosta. Kun eläinten kestävyys paranee, 
tarvitaan vähemmän uudistuseläimiä, 
mikä parantaa taloudellista kannatta-
vuutta ja pienentää kasvihuonekaasu-
päästöjä tuotettua maitokiloa kohti.

LUVASSA PIENRYHMIÄ
Mainio Maito-hankkeen tulevissa 
pienryhmissä pohditaan hiiliviljelyä. 
Aktivoimme maitotiloja tekemään ti-
lalleen hiiliviljelysuunnitelman sekä 
laskemaan tuottamansa maidon hiilija-
lanjäljen ja toteuttamaan toimenpiteitä 
sen pienentämiseksi. Jos kiinnostuit, 
ota yhteyttä tiina.soisalo@proagria.fi

Mainio Maito-hanke on kaksikie-
linen. Toimialueina ovat Etelä-Poh-
janmaa, Pohjanmaa ja Keski-Suomi. 

Matkalla hiilineutraaliksi 
maitotilaksi

TIINA SOISALO
kotieläinasiantuntija

Järjestötoimintaa etänä ja ulkona!
TAVARADIEETIN ABC
Ammattijärjestäjäpalveluihimme pääsee tu-
tustumaan etäluennolla, jonka aikana käym-
me läpi syitä tavaratulvaan ja konsteja, kuinka 
kodin tavarahallinta saadaan paremmalle to-
lalle. Tavoitteina levollinen mieli ja miellyttävä 
koti. 

Kysy lisää: 
 Terhi Välisalo, koulutettu ammattijärjestäjä, 
0400 463 129, 
terhi.valisalo@maajakotitalousnaiset.fi

NUOTIORUOKAA SYYSILTOIHIN
Kaikkia ruokakursseja ei tarvitse pitää sisällä 
keittiössä. Luonnossa porukalla kokkaaminen 
on oikea elämys! 

Kysy lisää ulkoruokakursseistamme:
 Asta Asunmaa, 
040 592 9226, 
asta.asunmaa@maajakotitalousnaiset.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA
Tykkää Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalous-
naiset -sivusta Facebookissa, niin tiedät mitä 
uutta on järjestö-, ruoka- ja maaseutuympä-
ristöteemoilla tarjottavanaan. Huomaat tulla 
mukaan esimerkiksi MKN-ruokalivelähetyk-
siin kokkailemaan.

TEE LEHTITILAUS
Tilaa tekevälle naiselle osuva ja uppoava Koti 
ja maaseutu. 

 Lehtitilaukset: 03 4246 5385.

HILLITSE ILMASTONMUUTOSTA
Pieni pala maaseutua -kampanjassa maa- 
ja kotitalousnaiset kannustavat ja opastavat 
tekemään konkreettisia ympäristötekoja il-
mastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon 
monimuotoisuuden lisäämiseksi. Lue toimin-
tavinkit verkkosivuilta! 
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Katso-palvelun 
käyttö päättyy – 
käyttäjien tulee siirtyä 
Suomi.fi -palveluun
Katso-palvelu poistuu käytöstä 31.12.2020. Kat-
so-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.
fi-valtuudet. Suomi.fi-valtuudet kannattaa hoitaa 
kuntoon nyt, jotta asiointi Kelan, Verohallinnon, tu-
lorekisterin ja muiden viranomaisten kanssa sujuu 
myös Katso-palvelun päättymisen jälkeen.

Vuodenvaihteen jälkeen Katso-tunnisteella ei ole 
enää mahdollista tunnistautua, eivätkä Katso-palve-
lussa olevat roolit ja valtuudet ole enää voimassa. Kat-
so-palvelussa nyt olevat valtuudet eivät siirry uuteen 
palveluun, vaan ne tulee luoda Suomi.fi-valtuuksiin.

Asiointipalveluihin kirjaudutaan jatkossa vahvoilla 
henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä kuten verkko-
pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, poliisin myön-
tämällä henkilökortilla tai Digi- ja väestötietoviraston 
myöntämällä toimikortilla. Erillisiä tunnuksia Suomi.
fi-valtuuksien käyttäjä ei tarvitse.

Tulemme lähettämään valtuutuspyynnöt asi-
akkaillemme ja tiedotamme asiasta sähköpostitse 
loppuvuoden 2020 aikana. Tavoitteena on, että asi-
akkaamme olisivat antaneet meille valtuudet Suo-
mi.fi-palvelussa ennen vuoden loppua 2020. Tämä 
helpottaa ja nopeuttaa työtämme, esimerkiksi tilin-
päätöksiä tehdessä alkuvuodesta 2021. Lisätietoja 
tästä saat omalta kirjanpitäjältäsi tai osoitteesta  
tilipalvelut.ep@proagria.fi. 



 

SEIJA PERASTO / terveydenhuoltoeläinlääkäri  /  maito- 
tilat /  ProAgria Etelä-Pohjanmaa  /  p. 043 824 8030

V
alion sopimustuotantoon 
siirtyminen on puhutta-
nut terveydenhuolto-
käynneillä viime kuu-

kausina. Asia pakottaa jokaista 
valiolaista maitotilaa miettimään 
toimintatapojaan. Maitotiliä ei voi 
kasvattaa enää tulevaisuudessa 
tuotantoa lisäämällä, vaan tulosta 
on haettava tuotantoa optimoimal-
la ja kuluja karsimalla. 

MITÄ TÄMÄ tarkoittaa käytännössä, 
ja onko sillä vaikutuksia eläinten 
terveyteen? Monilla tiloilla leh-
mät ovat poikineet jo tasaisesti 
aiemminkin, mutta hyvin herkästi 
poikimiset ovat voineet myös ka-
saantua. Nyt jatkossa taloudelli-
sesti kannattavinta on, että lehmät 

Sopimustuotanto eläinterveyden edistäjänä
poikivat tasaisesti ympäri vuoden. 
On suunniteltava entistä huolel-
lisemmin myös tulevat hiehojen 
poikimiset ja jopa syntyvät lehmä-
vasikat! Ylimääräisiä ei kannata 
enää siementää ja poistolehmät 
kannattaa poistaa ajoissa. 

MITÄ HYÖTYÄ käytännössä siitä 
onkaan, että eläimet poikivat ta-
saisemmin ja mahdollisesti koko 
navetan täyttöaste on pienempi? 
Vastasyntyneet ja vastapoikineet 
tulehtuvat herkästi. Kun niitä on 
navetassa paljon yhtä aikaa, tu-
lee helposti ahdasta lypsyllä ja 
karsinoissa. Tämän seurauksena 
tautipaine kasvaa molemmissa 
ryhmissä. Tulee yskää, ripulia 
ja utaretulehdusta. Ahtaus lisää 

myös eläinten kokemaa stressiä, 
vähentää niiden ruokintapöytä- ja 
makuutilaa sekä lisää esimerkiksi 
ilmanvaihdontarvetta.  Tasainen 
poikimarytmi siis takaa pienem-
män tautipaineen ja estää ylitäytön 
tuomat sairausongelmat.

MILLÄ NE lehmät sitten saadaan 
tiinehtymään tasaisesti? Siihen ei 
ole kuin yksi keino: erittäin tarkka 
kuukausittainen seuranta ja rea-
gointi ongelmiin. Hedelmällisyys- 
ja tiineystarkistukset joka kuukau-
si. Ruokinnan tarkka seuranta ja 
rehun muutoksiin varautuminen. 
Olosuhteet kuntoon eläimillä: va-
loa, tilaa, mukava makuupaikka 
sekä raikasta vettä ja laadukasta 
rehua. Sorkkaterveyden ylläpitä-

Voit lähettää lisää kysymyksiä nautojen terveyteen liittyen osoitteeseen: seija.s.perasto@proagria.fi

Tunnetko ProAgrian tilipalvelut?

ProAgria Tilipalvelut, meiltä
�    kuukausikirjanpito, kuukausi-alv
�    sähköinen taloushallinto,  

mahdollisuus täysin  
paperittomaan kirjanpitoon

�    vuosikirjanpito, vuosi-alv
�    tilinpäätös, myös välitilin- 

päätökset tilanteen kartoi- 
tukseen tilikauden aikana

�    veroilmoitukset
�    hakemukset, esim. valmiste- 

vero, investointitukimaksatus
�    maatilaosakeyhtiöiden maksu- 

ja suoriteperusteinen kirjanpito
�    neuvonta ja ohjaus
�    budjetointi ja tuloksen  

analysointi
�    palkanlaskenta, niin kuukausi-

palkkalaisille kuin kausi- 
työntekijöille
    palkkailmoitukset tulorekis-

teriin ja tarvittaessa muille 
tahoille

    ohjaus- ja neuvonta
    aineiston arkistointi

minen on erittäin tärkeää; ontua 
ei voi, jos juuri nyt pitää tiinehtyä.

VAHVAT VASIKAT hanke järjesti vä-
hän aikaa sitten vierihoitowebi-
naarin, jossa puhui ruotsalainen 
tutkija Sigrid Agenäs. Ruotsin 
maatalousyliopiston tekemässä 
vierihoitokokeessa vierihoidos-
sa olleet vasikat kasvoivat 1,3 kg 
päivässä, kun niillä oli vapaa pää-
sy imemään emäänsä. Imettyjen 
emien 305 päivän tuotos oli 7100 
kiloa, kun taas lehmillä, joilla ei 
ollut vasikoita juotettavana, oli yli 
9500 kiloa. Tämäkin on yksi keino 
mihin sopimusmäärän yli mene-
vä maito kannattaa laittaa ennen 
kuin poikimiset saa tasattua ym-
pärivuotiseksi. 

T
ilipalvelut voi ja kannattaa 
ulkoistaa. 

- Maatalousyrittäjän oma 
työpanos tarvitaan tiloilla 

varsinaisen toiminnan pyörittämi-
seen, joten tilipalveluiden ulkoista-
minen on yhä useammalle varteeno-
tettava vaihtoehto ajankäytön tasaa-
miseksi, toteaa Timo Pajula ProAgria 
Etelä-Pohjanmaan tilipalveluista.

- Onhan se niin, että ulkoistamalla 
kirjanpidon ja muun taloushallinnon, 
säästää omaa aikaa itselleen mielek-
käämpiin asioihin. 

Tilipalveluiden asiakkaat arvosta-
vat sitä, että ProAgrialla on maatalo-
ussektorin tunteva henkilöstö teke-
mässä tilipalveluita. He varmistavat 
toiminnan oikeellisuuden, huoleh-
tivat lain asettamista aikatauluista ja 
tarvittavista toimista oikeaan aikaan. 

Mikä ProAgrian Tilipalveluissa on 
erityislaatuista, tilipalveluasiantun-
tija Elina Tulisalo?
- Koska asiakkaiden elinkeino on meil-
le hyvin tuttu, alakohtaisten lakien ja 

määräysten tuntemus on meillä erin-
omainen. Maatalouden kirjanpidoissa 
ja verotuksessa on paljon erityispiirtei-
tä, joiden osaaminen on meillä kes-
kiössä. ProAgrialta saa saman katon 
alta monenlaisia palveluita. Meillä ti-
lipalveluväki tekee tiivistä yhteistyötä 
myös muiden asiantuntijoiden kans-
sa. Tästä on asiakkaalle apua monessa 
tilanteessa. Asiantuntijoiden välinen 
vuoropuhelu on luottamuksellista ja 
noudattaa tietoturvalain vaatimuksia.

Minkälaisia osaajia ProAgrian tili-
palveluissa työskentelee, tilipalve-
luasiantuntija Kaija Autio?
- Meillä on hyvin laaja osaamisreper-
tuaari. ProAgrian tilipalvelujen kautta 
asiakas saa osaajan maatalouden, maa-
tilaosakeyhtiöiden ja muun maaseudun 
yritystoiminnan kirjanpitoon. Lisäksi 
joukossa on asiantuntijoita talouden 
syvempään analysointiin, sukupolven-
vaihdoksiin sekä yhtiöittämisiin.

Olen kiinnostunut ProAgrian Tilipal-
veluista, kuinka pääsen asiakkaaksi?

- Ota yhteyttä ProAgrian asiantun-
tijoihin ja tule keskustelemaan, mil-
lainen palvelukokonaisuus parhaiten 
sopisi sinun tarpeisiisi. Tämän jutun 
lopussa on tilipalveluiden yhteys- 
tiedot. 

ProAgrian tilipalvelut on suunnattu 
maa- ja metsätiloille, maatilaosakeyh-

tiöille, yhtymille, työnantajille sekä 
muille maaseudun pienyrityksille. 

ProAgrian tilipalveluasiakkaana saat saman katon alta monenlaisia palveluita maatilayrityksen tarpeisiin. Asiantuntijoiden välinen vuoropuhelu asiakkaan asioista on 
aina luottamuksellista. Kuvassa tilipalveluista Elina Tulisalo ja Kaija Autio. 

PROAGRIA TILIPALVELUT 
tilipalvelut.ep@proagria.fi 
palvelupäällikkö Timo Pajula  
p. 040 503 2650 

Astu uuteen maailmaan.  
Tule, koe ja aja CLAAS!

Hankkijalta ykkösluokkaan

Seinäjoki  
Hankkijan Konekeskus,  
Rengastie 13 
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KATSO ESITTELYVIDEO
RETRONIK.COM

Reino 050 521 0082 •  Raija 040 7022 162
rareko105@gmail.com 

RETRONIK Ky

www.betoniluoma.com

ASKELEEN EDELLÄ RAKENTAMISESSA

MAATALOUDEN TUOTANTOTILAT JA RAKENTEET

OSAAMISTA LAKEUKSILTA, 
TILOJEN KESKELTÄ
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TILIPALVELUT



Maatalousyrittäjän 
henkilöturva - sinun ja 

läheistesi turvaksi 

Maatalousyrittäjä on usein tilan tärkein resurssi ja hyvin 
pitkälle itse vastuussa tilan toiminnasta. Mitä jos sinä 
et pystyisi huolehtimaan tilan toiminnasta ja toiminnan 
jatkuminen olisi vaakalaudalla?  

Palveluntarjoajat: LähiTapiolan alueyhtiöt, 
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, 
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 

Selvitetään yhdessä milloin henkilöturvasta 
huolehtiminen on erityisen tärkeää ja varmistetaan 
sinulle sopiva toimeentulo myös sairausloman aikana 
tai tilanteen pitkittyessä.  
Kysy lisää! Vakuutus- ja korvauspalvelut 06 534 2100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puuntuottaja omistatko 
kuusitukkivaltaista metsää? 
Lapuan Sahan puunhankinnasta vastaa EPM Metsä Oy, 
jota omistaa sahan lisäksi EPV Energia Oy. 
Tukkipuu on koronasta huolimatta hyvässä hinnassa!  
– Kysy tarjous puunostajaltamme.  
www.epmmetsa.fi tai puhelin 044 712 1335 

JUHANI RAHKO
kasvintuotannon  
asiantuntija

Kokemuksia pellon kasvu- 
kunnon palauttamisesta

T
äsmäviljelijä Kari Alasaari 
on onnistunut palauttamaan 
maan kasvukuntoa omal-
la tilallaan pellolle, jossa oli 

ongelmia maan rakenteessa ja kas-
vukunnossa. Lähtötilanne oli se, että 
pelto oli kuopalla ja kesän kynnyksellä 
pellolla uivat joutsenet. Vuonna 2017 
kynnöspelto tasattiin ja reunaojien 
kunnostaminen tehtiin samalla. Hin-
taa tuli noin 300 euroa hehtaarilta, 
kun maata siirrettiin 200 kuutiota 
hehtaarilta.

Seuraavana vuonna kylvettiin ruis 
ja kesällä pelto jankkuroitiin syvään. 
Syväjuurinen kasvi kuten ruis hyö-

dyntää paremmin jankkuroinnin vai-
kutuksen. Kasvustokartta kesältä 2018 
ja satokartta syksyllä kertoivat, että 
siellä missä oli suurempi kasvimassa, 
pelto tuotti myös suuremman sadon. 
Kunnostustoimia jatkettiin 2019 kun 
pellolle ajettiin broilerin lantaa täs-
mälevityksenä perustuen kasvusto-
sensorilla vuonna 2018 mitattuihin 
tuloksiin. Samalla pelto kalkittiin. 
Menneenä keväänä pelto oli siinä 
kunnossa, että sinne olisi päässyt 
kylvämään ensimmäisenä. 

TÄSMÄVILJELYTOIMIA
Kari Alasaari painottaa sitä, että pe-

rusasiat (salaojitus, kalkitus, pellon 
tasaisuus, maan rakenne) ovat tär-
keitä ennen kuin täsmäviljelytoimet 
voivat antaa pellolle täysimääräistä 
hyötyä. Karilla on äestyksessä käy-
tössä automaattiohjaus, joka on yksi 
osa täsmäviljelyyn luettavasta keino-
valikoimasta. 

Ruiskusta, lannoitteenlevittimes-
tä sekä puimurista saadaan kaikista 
kartat tehdystä työstä. On iso asia, että 
dokumentaatio löytyy jälkikäteen, sii-
tä saadaan oikea hyöty. Kasvunsääde 
ruiskutetaan niin, että hyvään koh-
taan menee enemmän. Ruiskussa on 
kasvustosensorit, joten ruiskutuskart-

taa ei tarvitse tehdä etukäteen.
Vuonna 2019 täsmäviljelyyn kes-

kittynyt Nefertiti- ja Monipuolisuutta 
viljelykiertoon-hankkeet järjestivät 
yhteistilaisuuden Kari Alasaaren 
pelloilla Lapualla loppukesästä. Ar-
tikkeli on osa hankkeita. 

KASVI

Kasvukausi 2020 – haastetta herneen viljelyyn

K
aksi hyvää hernevuotta sii-
vittivät valtakunnallisen her-
nealan 25 000 hehtaariin.  
Kesällä herneet näyttivät hy-

viltä kuivuudesta huolimatta, kunnes 
heinäkuun sateet saivat aikaan haital-
lista jälkikukintaa ja lakoa. Herneen 
viljoja suurempi sääriippuvuus siis 
tuottaa haasteita tälle syksyä, mutta 
epäonnistuneenkin herneen hyvä esi-
kasviarvo antaa paljon anteeksi. Myös 
taloudellisesti herne vaikuttaa hyväl-
tä, mistä lisää seuraavassa numerossa.

Kokemusten vaihto on suuressa 
roolissa herneen viljelyn nopeassa 
kehittämisessä. Tässä tähän mennessä 
opitut asiat Etelä-Pohjalaisesta her-
neen viljelystä.

LOHKOVALINTA
pH mieluiten yli 6 ja maksimissaan 
runsasmultainen maa. Vältä varjoisia 
ja märkiä lohkoja. Herneen viljelyä 
lohkolla 5 vuoden välein tai harvem-
min, ettei hernelakaste lisäänny.

KYLVÖ 
Hernemaan pitäisi olla hyvärakentei-
nen. Kylvö aikaisin noin 5-8 sentin 
syvyyteen. Kylvetään itäviä siemeniä 
neliölle, ei kiloja. Nykyaikaiset rehu-
herneet menestyvät hyvin 60-80 itävää 
neliölle määrällä, vanhemmat lajikkeet 
hiukan suuremmalla kylvömäärällä. 

Vältä typpilannoitusta, sillä se lisää 
lakoriskiä. Herne menestyy hyvin il-
man lannoitusta, mutta P- ja K painot-
teista lannoitetta voi käyttää etenkin 
viljavuuksien ollessa punaisella. Kivet 
ja epätasaisuudet pois lakopuintia vai-
vaamasta.

RIKKAKASVIT JA KASVINSUOJELU 
Tutki etukäteen millaiset tehot her-
neen rikkakasviaineilla on lohkon 
rikkoihin. Ohdake ja valvatti ovat 
hankalimpia rikkakasveja, torjunta jo 
esikasvilta. Hukkakauraan ja juolaveh-
nään on olemassa tehokkaat aineet. 

Lakeuksilla tuholaisten torjunta ei 
ole ollut tarpeellista rehuherneestä. 
Mangaanilannoitus kannattaa, jos 
lohkon pH on korkea. Tautitorjunta 
ei ole nykytiedon valossa tarpeellista. 
Vuodelle 2020 oli poikkeuslupa kor-
rensäätöön ModdusEvolle, muttei ole 
tiedossa tuleeko lupia ensi kaudelle. 

SADONKORJUU 
Jos säät sallivat niin odota herneen 
ruskettuvan tasaiseksi ennen puintia. 
Hernekasvusto pitää hyvin kosteuden, 
joten tuuli on avuksi. Herneen varise-
mistappioita kannattaa seurata, mutta 
sateissa ne eivät ole välttämättä suuria 
kypsien palkojen vettyessä. Monesti 
maltti on valttia. 

Mikäli herne joudutaan kuitenkin 
puimaan osittain vihreänä sääriskien 
takia tai seassa on paljon vihreää, niin 
kiinnitä erityistä huomiota puimurin 
säätöihin. Vihreää massaa ei kannata 
jauhaa puimurilla, jos kypsistä palois-
ta herne irtoaa helposti. Eli kelakier-
rokset pieneksi ja puintiväli reiluksi, 
kunhan kietomista puintikelalle ei 
tapahdu. 

KUIVAUS 
Herne kuormittaa kuivuria enemmän 
kuin viljat. Elevaattorin hihna voi ve-
nyä ja raskas hernesuihku voi rasittaa 
vanhan kuivurikaapin poikkitukia 

murtumiseen asti. Herne voi pomp-
pia täytön yhteydessä tuloilmapuolelle 
aiheuttaen tulipaloriskin. Tämän takia 
puhallin kannattaa pitää päällä täytön 
ajan ja tarkastaa tuloilmapuoli herneen 
kuivauksen jälkeen. Tasalaatuinen re-
huherne voidaan kuivata viljojen sää-
döillä valmiiksi saakka. Varmista alle 
15 % kosteus murskaavalla mittarilla. 

Seisottamalla epätasaisesti tuleen-
tunutta erää kärryssä esim. vuoro-
kauden verran, kosteus tasaantuu 
ja kuivaus helpottuu. Jos herne on 
talmannut puimuria, voi kuivauksen 
aloittaa ilman kierrätystä. Täten väl-
tetään elevaattorin talmaantumista. 
Herne ei herkästi holvaannu. Kierto 
päälle sitten, kun herne ei enää tunnu 
nihkeältä. 

Siemen- ja ruokaherneellä hal-
keamisia on vältettävä, jolloin märän 
herneen kuivaus kannattaa jaksottaa. 
Herne kuivataan ensin noin 20 % kos-
teuteen, jonka jälkeen otetaan lämpö 
pois muutamaksi tunniksi, että kos-
teus nousee herneen sisuksista pin-
taan. Tämän jälkeen kuivaus jatketaan 
normaalisti loppuun. Siemenherne 
menettää haljetessaan itävyyden, jo-
ten kaikkea käsittelyä pakkasella on 
vältettävä. 

Kirjoitus on osa Monipuolisuutta 
viljelykiertoon-hanketta. 

Miksi valita 
herne viljely-
kiertoon? 
Herneen viljely onnistuu 
perinteisellä peltokalustolla 
ja herne katkaisee hyvin vil-
jojen tautipainetta. Herneen 
typensidonnalla saadaan 
selkeä typpilannoitushyöty 
seuraavalle kasville, parhai-
ten syysviljalle. 

Hernepeltoa ei kannata 
muokata syksyllä, mikäli 
typpihyöty halutaan maksi-
moida kevätviljalle. (Huom. 
Kevytmuokattu hernesänki 
ei kerrytä kasvipeitteisyyttä). 
Herneen paalujuuri kuoh-
keuttaa maata ja herneen 
massa vilkastuttaa mikrobi-
toimintaa. 

Herne ei ole yhtä varma 
viljeltävä kuin kevätviljat, jo-
ten riskinsietokykyä ja viit-
seliäisyyttä viljelijältä vaadi-
taan, mutta parhaimmillaan 
tulos on taloudellisesti ja 
maan kasvukunnollisesti 
selvästi parempi kuin mo-
nella muulla kasvilla. Kysy 
lisää herneenviljelystä kas-
vintuotannon asiantuntijoil-
tamme ja jaa kokemuksesi 
kanssamme! 

JUHA PENNALA
talousasiantuntija

Maatalousyrityksen johtaminen on 
avainasemassa riskien hallinnassa

M
aatalousyrittäjän liiketoimin-
ta sisältää aina riskejä. Riskejä 
aiheutuu toimintaympäristön 
muutoksista, luonnonoloista ja 

sisäisistä resursseista. Riskeihin voidaan va-
rautua, niitä voidaan välttää ja niiltä voidaan 
suojautua, mutta ne pitää ensin tunnistaa. 
Kokonaisvaltaisen johtamismallin tuotannon 
suunnitteluun kuuluu tuotantoprosessien 
ja liiketoimintaympäristön riskianalyysi ja 
skenaariotarkastelu. Niiden avulla maata-
lousyrittäjä ennakoi vaihtoehtoisia kehitys-
kulkuja. Maatalousyrittäjän strategisten ja 
taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen 
sisältää riskejä. Yrittäjän täytyy itse päättää, 
millaisia riskejä hän on valmis ottamaan. 

MITÄ RISKEJÄ HALUAT OTTAA?
Maatalousyrittäjän strategisten ja taloudel-
listen tavoitteiden saavuttaminen sisältää 
riskejä. Yrittäjän täytyy itse päättää, millai-
sia riskejä hän on valmis ottamaan. Riskin 
otosta on saatava korvaus. Suuremman ris-
kin liiketoiminta vaatii suuremman tuoton. 
Kokonaisvaltaisella johtamismallilla tun-
nistetaan riskit ja hallitaan keinot niiden 
lieventämiseksi. Kaikki tekevät joskus vääriä 
päätöksiä, eikä niiltä voida välttyä. Käytettä-
essä oikeanlaisia analyyseja päätöksenteon 
tukena, voidaan tehdä parempia päätöksiä.

OSAN RISKEISTÄ VOI ULKOISTAA?
Riskianalyysien perusteella maatalousyrittäjä 
päättää riskien hallintakeinot ja niistä aiheu-
tuvat kustannukset. Osan riskeistä hän päättää 
kantaa itse ja osan ulkoistaa. Riskejä voidaan 
hallita tuotantoa hajauttamalla ja myyntejä 
ajoittamalla. Riskien hallinta voi aiheuttaa 
kompromisseja, kuten hajauttaminen vähentää 
tuotannon tehokkuutta ja tuottavuutta. Riskejä 
voidaan myös hallita erilaisilla tuotanto-, toi-
mitus ja varastointisopimuksilla. Osa riskeistä 
voidaan ulkoistaa ottamalla vakuutuksia.

TUNNETKO HERKKYYSANALYYSIT?
Herkkyysanalyysit ovat erinomainen työka-
lu, joilla voidaan tarkastella riskien toteu-
tumisen vaikutuksia. Herkkyysanalyysissa 
muutetaan tuotannonsuunnittelun lähtöar-
voja, kuten panosten ja tuotteiden hintoja 
sekä määriä. Myös maataloustukien määriä 
voidaan vaihdella. Näin saadaan konkreet-
tinen kuva siitä, miten riskien toteutuminen 
vaikuttaa maatalousyrityksen tulokseen.

Artikkeli on osa Johto-hanketta. 

- MAATALOUSVAKUUTTAMINEN ON osa huoltovarmuut-
ta. Ajatelkaapa suomalaista maaseutua, jos kukaan ei 
tarjoaisi sinne palovakuutuksia. Maaseudun toimintaa 
tukevilla instituutioilla on tärkeä merkitys maaseudun 
elinvoimaisuudelle. Pankit tarjoavat viljelijöille rahoi-
tusta, ja vakuutusyhtiöt mahdollistavat rakennusinves-
toinnit. Lisäksi esimerkiksi Maanmittauslaitos ja kiinteis-
töjärjestelmä luovat pohjan maan käytölle vakuutena, 
pohtii Sami Myyrä LähiTapiolasta. 

- Maatalouden riskit ovat myös muuttumassa. Tuo-
tannon laajentuessa osa maatiloista on jo ulkoistanut 
joitain työvaiheita. Seuraavaksi suurimmat tilat alkavat 
ulkoistamaan sato-, hinta- ja kyberriskejä. Satovakuu-
tukset onkin havaittu maailmalla yhdeksi nopeimmin 
kasvavista vakuutusmarkkinoista. Niiden kokonaisvo-
lyymi lähentelee jo Suomen valtion budjettia, ollen noin 
50 MRD $ luokkaa. Myös perinteiset palovakuutukset 
kehittyvät. Niihin liittyen olemme panostaneet erityisesti 
riskienhallinnan palveluihin ja tilalla tehtävään riskikar-
toitukseen. Riskikartoituksesta viljelijä saa konkreettisen 
asiantuntijan tekemän listauksen asioista, joihin tulisi 
paloturvallisuuden näkökulmasta kiinnittää huomiota.

Maatalouden riskit ovat 
muuttumassa

PERTTU PERÄLÄ 
kasvintuotannon  
asiantuntija

MERKKAA KALENTERIIN JA 
ILMOITTAUDU MUKAAN  

Johto-hankkeen ja Sedun järjestämään 
Johtamisella riskit hallintaan -tilaisuuteen 5.11.2020.

Lue lisää  www.proagria.fi/ep/tapahtumat 
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Tasaiset poikimiset ja vakaa
maitotuotos X-Vik-siemenellä!
Kausivaihtelujen tasaamiseksi maitomäärän ja 
uudistuseläinten määrän hallinta on tulevaisuudessa 
yhä tärkeämpää. Myös eläinten sopusuhtaisen koon 
ja maidon pitoisuuksien merkitys kasvaa.

X-Vik-siemen on näihin haasteisiin mitä parhaimpia työkaluja. 
Sillä varmistat juuri oikean lehmävasikoiden määrän ja niiden 
huippulaadun. Kun saat varmistettua uudistuseläimet parhaista 
lehmistäsi, voit lisätä liharotusiemennysten määrää ja kasvattaa 
välitysvasikkatuloja.

Monipuolisen X-Vik-sonnien valikoiman löydät 
Faban verkkokaupasta: webshop.faba.fi

info@vilomix.fi
www.vilomix.fi

Kauko KorpiKauko Korpi
alue-edustaja, Etelä-Pohjanmaa
kauko.korpi@vilomix.farm
puhelin 045 162 7555

VILOMIX PALVELEE KOTIOVELLE
Tuotteita nautakarjalle, sioille, hevosille, lampaille, siipikarjalle 
ja turkiseläimille. Laadukkaita, vitamiini-, energia-, hivenaine-, ja 
rautavalmisteita, erikoiskivennäisiä sekä hygieniatarvikkeita. 

Kotiinkuljetus. Kysy lisää!

Salaojasorat ja hiekoitushiekat
KARVIAN LUONNONSORA 

luonnonsora.fi  /  0500 778 577


