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Hukka-toimintaa loppuseminaarista Ruotsin matkaan 

Hukan loppuwebinaarissa 10.3. saatiin kattava näköala palkokasvien viljelyn tulevaisuuteen. 
Lajikejalostuksen menetelmät kehittyvät ja lajikkeiden ominaisuuksia voidaan säädellä ihan uusilla 
tavoilla. Ilmaston lämmetessä myöhäisten härkäpapulajikkeiden viljelyvarmuuden odotetaan 
paranevan ja niitä viljelemällä kasvukausi voidaan hyödyntää tehokkaammin. Myös kasvitaudit ja 
uudet tuhoeläimet hyötyvät lämpimästä ilmastosta, minkä vuoksi viljelykierron merkitys kasvaa 
entisestään. Kemiallisen torjunnan onnistuminen puolestaan edellyttää tuholaisen tunnistamista 
sekä torjunnan oikeaa ajoitusta ja annosta. Rehuteollisuudessa herne on edelleen yleisin 
kotimaisen valkuaisen lähde ja tarve on suuri. Haitta-aineettoman härkäpavun saatavuus ei ole 
riittävä ja yksimahaisten rehuissa joudutaan vielä käyttämään jonkin verran tuontisoijaa. 

Webinaari herätti runsaasti kiinnostusta myös somessa, sillä facebook-ilmoitukseen sitoutui yli 800 
henkilöä. Saadun palautteen perusteella webinaari onnistui erinomaisesti – kiitosta saivat 
esiintyjät, monipuoliset aiheet ja yleisön kommentit. Loppupaneelissa käytiin vilkasta keskustelua, 
vaikka yksi panelisti joutui perumaan osallistumisensa. 

Alla olevat linkit esityksiin löytyvät myös Luken youtube-kanavalta. 

 

 
Odotettu Ruotsin matkan ohjelma on saatu valmiiksi ja ilmoittautuminen käynnissä. Jouduimme 
rajoittamaan osallistujamäärän 30 henkeen, joten kannattaa varmistaa oma paikka pian. Mutta 
onpa helpompi seurata esittelyjä pienellä joukolla. Katso matkaohjelma seuraavalta sivulta ja 
ilmoittaudu mukaan. Siis lähtö Turusta maanantai-iltana 4.7. ja paluu Turkuun torstaiaamuna 7.7. 

VYRin järjestämässä viljelijäwebinaarissa 16.3. puhuttiin taas muun muassa altakastelun 
vaikutuksesta satotasoon. Webinaarin tallenne on nähtävänä täältä. 

Tuoreimmat kuulumiset ja tiedot hankkeen tapahtumista löytyvät Facebookista. 

Kommenttisi ja lisätietoja HUKKA-hankkeesta: Heikki Jalli (puh. 050 3164 967 tai heikki.jalli@luke.fi)  

Palkokasvit – kannattavuutta, kasvukuntoa ja kotimaista kysyntää  

Hankkeen esittely, Heikki Jalli, Luonnonvarakeskus 

Herneen ja härkäpavun jalostuksen mahdollisuudet, Pertti Pärssinen, Boreal Kasvinjalostus Oy 

Myöhäiset lajikkeet – Etelä-Suomen härkäpapuviljelyn pelastus?, Juha Uusitalo, Plantanova Oy 

Palkokasvien viljelykierto ja kasvitaudit ja tuholaiset, Erja Huusela, Luonnonvarakeskus 

Herneen kemiallisen kasvinsuojelun strategiat, Matias Rönnqvist, Berner Oy 

Kotimaisten palkokasvien käyttömahdollisuudet rehuteollisuudessa, Anne Rauhala, A-Rehu Oy  

Loppupaneeli: Palkokasvien tulevaisuuden näkymät ja peltokasvistrategia 

https://luke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5044-Jaa-Share/+/palkokasvit-webinaari/
https://www.vyr.fi/fin/ajankohtaista/menneet-tapahtumat/viljelijawebinaari-16-3-2022/
http://www.facebook.com/HUKKAhanke/
mailto:heikki.jalli@luke.fi
https://luke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5044-Jaa-Share/Folder%2045/01%20Heikki%20Jalli%20Luke_Palkokasvit%20%E2%80%93%20kannattavuutta%2C%20kasvukuntoa%20ja%20kotimaista%20kysynt%C3%A4%C3%A4.mp4.info
https://luke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5044-Jaa-Share/Folder%2045/02%20Pertti%20P%C3%A4rssinen_%20Boreal%20Kasvinjalostus%20Oy_Palkokasvit%20%E2%80%93%20kannattavuutta%2C%20kasvukuntoa%20ja%20kotimaista%20kysynt%C3%A4%C3%A4.mp4.info
https://luke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5044-Jaa-Share/Folder%2045/03%20Juha%20Uusitalo%2C%20Plantanova%20Oy_Palkokasvit%20%E2%80%93%20kannattavuutta%2C%20kasvukuntoa%20ja%20kotimaista%20kysynt%C3%A4%C3%A4.mp4.info
https://luke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5044-Jaa-Share/Folder%2045/04%20Erja%20Huusela_Luonnonvarakeskus_Palkokasvit%20%E2%80%93%20kannattavuutta%2C%20kasvukuntoa%20ja%20kotimaista%20kysynt%C3%A4%C3%A4.mp4.info
https://luke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5044-Jaa-Share/Folder%2045/05%20Matias%20R%C3%B6nnqvist%20Viljelij%C3%A4n%20Avena-Berner%20Oy_Palkokasvit%20%E2%80%93%20kannattavuutta%2C%20kasvukuntoa%20ja%20kotimaista%20kysynt%C3%A4%C3%A4.mp4.info
https://luke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5044-Jaa-Share/Folder%2045/06%20Anne%20Rauhala%20A-Rehu%20Oy%20Palkokasvit%20%E2%80%93%20kannattavuutta%2C%20kasvukuntoa%20ja%20kotimaista%20kysynt%C3%A4%C3%A4.mp4.info
https://luke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5044-Jaa-Share/Folder%2045/06%20Anne%20Rauhala%20A-Rehu%20Oy%20Palkokasvit%20%E2%80%93%20kannattavuutta%2C%20kasvukuntoa%20ja%20kotimaista%20kysynt%C3%A4%C3%A4.mp4.info
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Hukka-hankkeen Viljelijämatka Ruotsiin 4.–7. heinäkuuta 2022 

 
Nyt pääset tutustumaan ajankohtaisiin palkokasviasioihin Ruotsissa ja myös Viking Linen upouuteen 
laivaan Viking Glory! Hinta on myös edullinen, koska hanke maksaa osan kustannuksista. 

 

Matkaohjelma: 
ma 4.7. klo 20:55 Viking Grace -laiva lähtee Turun satamasta. Jokainen hoitaa kuljetuksensa 

satamaan itse. Kesän vilkkaana matkustusaikana Viking Line -terminaalissa 
on oltava viimeistään 1 tunti ennen lähtöä, klo 19:55. 

ti 5.7. klo 6:30 Laiva saapuu Tukholmaan. Jatkamme linja-autolla Uppsalaan. 

ti 5.7. aamupäivä Ruotsin maatalousyliopiston (SLU) koetila Lövsta, Uppsala. Tutustumme 
ajankohtaisiin palkokasvikokeisiin, esim. palkoviljojen, kuten härkäpavun 
perustamismenetelmiin.  

ti 5.7. iltapäivä RISE (Research Institutes of Sweden) –tutkimuslaitos Uppsalassa. 
Ajankohtaista palkokasviasiaa.  

ti 5.7. iltapäivä Vierailu palkokasveja tuottavalla maatilalla, tila valitaan syyskylvöisten 
kasvien talvehtimisen selvittyä. 

  Yöpyminen hotellissa Best Western Park Astoria, Enköping 

ke 6.7. n. 9:30-17 Maatalousnäyttely Brunnby Lantbrukardagar, Västerås  
  Jokainen maksaa lippunsa 279 SEK (n. 27 €) portilla tai etukäteen netistä 

https://brunnbylantbrukardagar.se/  
  Paluu linja-autolla Tukholmaan 

ke 6.7. n. klo 19 Saapuminen satamaan, josta paluumatka Viking Glorylla lähtee klo 20:00. 

to 7.7. klo 7:35 Laiva saapuu Turun satamaan. Jokainen hoitaa jatkokuljetuksensa Turusta. 

 
 

Lähde mukaan kesäiseen Ruotsiin!  
 

Ilmoittautuminen tästä: kunnes paikat ovat täynnä, mutta viimeistään 27.5.  
Osallistujille matkan hinta on 131 €/henkilö. Osallistujamäärä on rajoitettu 30 henkeen, joka 

täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistuminen on vahvistettava maksamalla matka viikon 
kuluessa ilmoittautumisesta. 

 

https://brunnbylantbrukardagar.se/
https://www.lyyti.fi/reg/Viljelijamatka_Ruotsiin_9340

