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MAVEKAMarkbördighet och
vattenhushållning

Fungerande vattenhushållning avgörande för markens
växtskick
Åkrarna torkade upp för vårsådden med snabb fart i år. Enligt
meteorologiska institutet var april på många håll kring 2–3,5 grader
varmare än medeltemperaturen, på långsikt (1981–2010). Månaden var
också torrare än vanligt, minst nederbörd i april mättes i Pargas, endast
1,8mm och det har säkert märkts på fälten under vårbruket. Att utnyttja
markens fukt är därmed viktigt på våren, samtidigt som risken för
markpackning är stor tidigt på våren. Med allt tyngre jordbruksmaskiner
blir det viktigt att röra sig på fälten vid rätt tidpunkt. I slutet av juni
ordnar vi en fältträff där digitala hjälpmedel för att tidsbestämma arbetet
på åkern presenteras. Välkommen till Masku 25.6 och se hur fuktsensorer
i marken fungerar i praktiken. Men före det åker vi ännu upp till
Österbotten den 11.6 och bekantar oss med olika dräneringsprojekt på
Söderfjärden, Rainer Rosendahl, tidigare dräneringstekniker på
Österbottens Svenska Lantbrukssällskap guidar oss på försöksfälten.
Fungerande utfallsdiken är en annan förutsättning för att upprätthålla
markens bördighet. I april hölls en odlarträff i Reso om
grundtorrläggning. Jordbrukets lönsamhet och att allt större del av
jordbruksarealen brukas som arrende har påverkat att underhållet av
t.ex. utfallsdiken hamnat vänta och är nu i behov av att rensas. Vid
planering av kommande projekt, bekanta dig med när tillstånd behövs,
vem som tillhör dikningssammanslutningen och finns det möjligt att få
finansiering för det. Mer om allt detta hittas på:https://www.ymparisto.fi/svFI/Vatten/Utnyttjande_av_vattenresurser/Torrlaggning_av_jord_och_dikning/Grundtorrlaggning

Kontaktperson i dikningsprojekt på NTM-Centralen i Egentliga Finland är
Ari Sallmén.
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Dagsresa till Söderfjärden – Österbotten 11.6.2019

Kom med och bekanta dig med Söderfjärdens unika försöksfält med bl.a.
reglerad dränering, underbevattning och övriga vattenhushållningsåtgärder.
PROGRAM
kl. 7.30
klo. 8.45
kl. 11.15
kl. 13.00
kl. 13.50

kl. 16.00
kl. 16.30
kl. 17.30
kl. 19.30
ca kl. 22

Avfärd från Reso MTK Varsinais-Suomis kontor, Hintsantie 3
Kaffe och semla – POISA, Eurajoki
Lunch - Växthusrestaurangen Linds Kök, Närpes (på egen bekostnad 20 €)
Guidning vid Meteorian, Söderfjärden
Söderfjärdens försöksfält (Vimla-fältet: -Sura sulfatjordar, Reglerad dränering, underbevattning, SBDam, Water Gate försöksfält och underjordiska automatiska
reglermoduler)
Paus – ABC-Kiitokaari, Vasa (mellanmål på egen bekostnad)
PRECIKEM försöksfält, underbevattning och behandling av sura sulfatjordar med
suspension
Hemfärd
Kaffe och semla – Onnenkoski, Björneborg
Tillbaka i Reso

Resan är avgiftsfri, (Lunch på egen bekostnad 20€)
Anmälan senast 4.6 till nora.backlund@mtk.fi
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MAVEKA med på OKRA
på Försöksfältet i Loimaa
Tid: 4.-6.7.2019 kl. 13-18
Plats: Yrkesskolans försöksfält i Loimaa, Joenperäntie 262, Loimaa
Förevisning av försöksfälten för jordförbättringsmedel och presentation preliminära resultat.
I samarbete med: Koneviesti, MAVEKA-projektet, Novida Loimaas skolenhet och Maatalouden
ammattitapahtumat Levomäki & Mäkelä

Slåtterskopa för dikes underhåll - arbetsdemonstration
Tid: 5.7. klo 15-15.30 ja klo 17-17.30
Plats: Yrkesskolans försöksfält i Loimaa, Joenperäntie 262, Loimaa
Maskinen finns till påseende kl.13-18
I samarbete med: MenSe Oy

ODLARTRÄFFAR
Projektet ordnar odlarträffar kring åkerns bördighet och vattenhushållning.
Grupperna samlas 2–3 ggr/år för att diskutera med sakkunniga om ämnen kopplade till temat.
Odlarträffar ordnas både på finska och svenska.

Fältträff: Fiberspridning
Tid: 18.6. kl. 13-15.30
Plats: Alhontie 300, 23100 Mynämäki
Kaffe och välkommen
Fiber som jordförbättringsmedel, Aki Laaksonen
Förevisning av Tebbe-gödselvagn och dess automatik, Antti Uotila, FarmWorks Oy
Arbetsdemonstrationer: fiberspridning och olika alvluckrare
Anmälan senast 16.6: nora.backlund@mtk.fi 044–0797079

Fältträff: Digitala mätinstrument som stöd i växtproduktionen
Tid: 25.6. kl. 13-15.30
Plats: Kallelan Luomutila, Vuorenpääntie 46, Masku
I samarbete med: Odlarens Avena Berner och Datasense Oy Jari Hakkarainen
Anmälan senast 24.6 till nora.backlund@mtk.fi eller 044–0797079

Brunnby lantbrukardagar 2-4.7.2019
- några platser kvar!
Vi ordnar resa till jordbruksutställning i Brunnby, Västerås.
http://www.brunnbylantbrukardag.se/

Välkommen med!
Program:
Tisdag 2.7.2019
Avfärd från Åbo hamn, med kvällsbåten
Buffet-middag
Installerar oss i hytterna (1–4 pers. hyttar, 2 pers./hytt)
Onsdag 3.7.2019
Anländer till Stockholm ca kl. 6.30
Bussen mot Brunnby går ca. kl. 7.00
Information om dagens program och Brunnby Lantbrukardagar (i
bussen) [Nora Backlund och Sami Talola]
Morgonkaffe och gårdsbesök vid Öråkers gård
(http://www.orakersgard.se/jordbruket/)
Anländer till Brunnby ca. kl. 10.00
- bekantar oss med mässan i egen takt och guidad rundtur vid
odlingsförsöken
- möjlighet att bekanta sig med gårdsbutiken som finns i anslutning till
utställningen
Bussen tillbaka till Stockholm går ca. kl. 16.00
Kaffe och diskussion under hemfärden.
Avfärd från Stockholm, med kvällsbåten.
Buffet-middag
Torsdag 4.7.2019
Anländer i Åbo på morgonen
Resans pris är 180 €/pers. Begränsat antal platser.
Anmäl dig till nora.backlund@mtk.fi senast 31.5
Vid anmälan uppge följande uppgifter: namn, adress och födelsetid
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KOMMANDE EVENEMANG:
Maan vesitalous ja
kasvukunto (MAVEKA)

11.6.2019

Utfärd till Söderfjärden, Österbotten med
vattenhushållning som tema

18.6.2019

Fältträff: Spridning av jordförbättringsfiber
Mynämäki

25.6.2019

Fältträff: Digitala mätinstrument som stöd i
växtproduktionen
Masku
Utfärd till Brunnby Lantbrukardagar, Västerås,
Sverige

Nora Backlund
044 0797079
nora.backlund@mtk.fi

3-6.7.2019

OKRA-mässan, Oripää

4-6.7.2019

Förevisning av försöksfältet för
jordförbättringsmaterial i Loimaa

Sami Talola
040 501 0700
sami.talola@mtk.fi

2-4.7.2019

5.7.2019
28-29.9.2019

Arbetsdemonstration; dikesunderhåll med
slåtterskopa
FM i traktorplöjning, Loimaa

MTK-Varsinais-Suomi

Du hittar oss på webben:
www.mtk.fi/maveka
och på svenska här!

Höstens odlingsträffar är under planering,
har du önskemål om teman vi kunde ta upp?
Kontakta Nora:
nora.backlund@mtk.fi 044–0797079

Kolla in filmerna vi producerat, om
jordförbättringsmedel och vattenledningsförmåga.
Videon öppnas när du klickar på bilderna!

