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Sampo-vaihtopuimureihin
1000 euron etuseteli
kaupan päälle.

sis. alv

24 %

1000

€

.
>>>>
a maan
>>>>
sä kautt
>>>>
euroa
myymälöis
asnro 970.
tuhat
Suomen
<<<
AGCO
asti. Asiak
<<<<
tuotteita ka 31.12.2015
<<<<
arvosta
euron
assaoloai
ostaa 1000 rahaksi. Voim
telillä voi
muut taa
Tällä etuse teliä ei voi
Etuse
<<<<

NRO 74 – PERUSTETTU 1916
keskiviikkona 1. heinäkuuta 2015

ransuco.fi 02-484 080

2
5 11.0

29.4.201

015.indd

useteli_2

lenpitoet

VAL_huo

Yli 100
Sampo-vaihtopuimuria
agcosuomi.fi/sampo-rosenlew
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Tarjous koskee kaikkia yli
30.000 euron hintaisia vaihtokoneita.

ville-petteri määttä

viiden vuorokauden sää

Olemme
Farmarissa
osastolla Ek1 740
eurotrading.fi

K-maatalouden heinäkuun

KÄRKITARJOUKSET
Piennarmurskain
Maschio Giraffa 210

Leikkuupään kelluntamahdollisuus.
Varmatoiminen estesuoja.
Työleveys 212 cm.
Ulottuvuus 3,2 m.

5.850,-

(alv 0%) + toim.kulut
Perävaunun
valosarja LED

MagneettikiinniHydraulinen
tyksellä. 12 m
työntövarsi KAT 3 -pikakouralla
johdolla.
Traktorin päässä Kat3 -ristinivel. Pituus
700 - 940 mm. Varren
halkaisija 45 mm.
95 Männän halkaisija
00
/kpl 90 mm.
/kpl

41

Kelauslaite kantohihnalla

369

Sähköinen
tankkauspumppu
Cube 70

Suuri, lukittuva kela.

2295

230 V, mittarilla. Tuotto
70 l/min. Sis. automaattipistoolin ja
4 m:n letkun.

/kpl

Varakela 10,95

62900
/kpl

Kuulosuojain 3M
Peltor radiolla
HRXS7A-01

Viljalapio
alumiininen
Koko 37 cm x 45 cm.
Kokonaispituus 120 cm.
Lasikuitukahva.
Kevyt ja tukeva.

Äänitasonrajoitin 82 dB.
FM-stereoradio ja 3,5
mm audioliitäntä MP3soittimelle.
Lasten kuulosuojain
90
Peltor kid kaupan
/kpl
päälle! Arvo 23,95

59

1995
/kpl

Viljankosteusmittari Wile 200
Hehtolitrapainon mittaus. Mittausalue
6 % - 45 %. Nopea ja tarkka mittaus
20 eri viljalle. Automaattinen lämpötilan
kompensaatio. Toistettavuus
+-0,2 % Tarkkuus
0,1 %
00
/kpl
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Ruokintakehä naudoille,
10-paikkaa
ttuna
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Elektrolyyttivalmiste
Isopro 2000
1,5 kg
Nopeuttaa hevosen
palautumista
rasituksesta.

2295

Halkaisija 210 cm. Kokonaiskorkeus
128 cm. Suljetun osan korkeus 58 cm.
Viisi osaa, jotka pultataan kiinni toisiinsa,
pultit sisältyvät
toimitukseen.

59900
/kpl

Eläinshampoo
Hexocil, 500 ml

Desinfioiva shampoo
eläinten pesuun.
Myös sieni- ja bakteeriinfektioiden (pälvisilsa, rivi)
tukihoidoksi.

/kpl

1395

Tarjoukset sis. alv 24% (rehuissa 14%, työkoneissa 0%) ovat voimassa
heinäkuun 2015 loppuun tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.

K-MAATALOUS
www.k-maatalous.fi

/kpl

Etelässä
kesäisen
lämmintä ja
pääosin
poutaista
SÄÄ JATKUU JAKSON alkupäivinä poutaisena ja osin
myös aurinkoisena. Keskiviikkona pilvisyys vaihtelee
selkeästä puolipilviseen ja sää
on enimmäkseen poutaista,
Pohjois-Lapissa yksittäiset
sadekuurot ovat mahdollisia.
Pilvisyys alkaa lisääntyä torstaina etenkin maan keski- ja
pohjoisosassa, perjantain ja
lauantain aikana Pohjois-Suomen yli liikkuu laaja sadealue.
Myös sunnuntaina sadekuuroja tulee monin paikoin, lähinnä
maan eteläosassa on pääosin
poutaa.
PÄIVÄN YLIN LÄMPÖTILA on 17 ja 24, maan pohjoisosassa enimmäkseen 12 ja 17
asteen välillä. Pohjois-Lapissa
voi paikoin olla hieman viileämpää. Yön alin lämpötila
on pääosin 5 ja 15 asteen välillä.
Lapissa voi alkuviikosta esiintyä paikoin hallaa. Ensi viikkoa
kohden mentäessä sää alkaa
viiletä pohjoisesta alkaen.
JAKSON ENNUSTETTU
SADEMÄÄRÄ maan etelä- ja
keskiosassa on enimmäkseen
2–10 ja maan pohjoisosassa
enimmäkseen 10–25 milliä.
Sateen kuuroluonteisuuden
vuoksi sademäärässä voi olla
suurtakin paikallista vaihtelua.
SEURAAVAN VIIDEN VUOROKAUDEN aikana sää viilenee ja muuttuu epävakaisemmaksi.

sää eilen

Ruokinta kertoo kyyhkyille, että juuri näiden peltojen tuntumassa kannattaa käydä, vaikka hernepeltojen uusi sato ei ole vielä kypsä, Toni Hirvonen ja Erkki
Vähäkallio tietävät.

Metsästysmatkailu
poikii bisnestä maaseudulle
Töppäyksiin ei ole
varaa. Tuotteen
pitää olla kestävää
ja hyvin hoidettua.
Tuusulalaisen hernepellon reunalla kahahtaa. Kyyhkysparvi
pöllähtää lentoon, pyörähtää
lähimetsän reunalla ja palaa
pellon laitaan. Pellolle johtavalle tielle on ripoteltu viljan
siemeniä, kuivattuja herneitä
ja suolaa. Kyyhkyset löytävät
tiensä herkkujen ääreen.
Miehet herkkujen takana
äkkäävät rusakon juoksemassa
pellolla. He myhäilevät. Hyvältä
näyttää. Elokuussa alkavaan ohjattuun kyyhkysjahtiin tulossa
olijoille riittää riistaa. Rusakkoa
saa metsästää vasta syyskuussa.
Peltojen reunat kuhisevat muutakin elämää.
"Meillä on tarjota hyviä luontoelämyksiä. Se on suomalaisen
metsän ja maaseudun valtti",
Toni Hirvonen sanoo. Hän on
pitkän linjan ammattiriistanhoitaja ja metsästäjä, joka tietää
että metsästyksen jatkaminen
ja tuotteistaminen vaatii työtä,
työtä ja työtä.
Hirvonen pyörittää metsästysmatkailuun erikoistunutta
Finnhunting-firmaa yhdessä
Erkki Vähäkallion kanssa. Molemmat panostavat kestävyyteen ja osaajien yhteistyöhön.
Kolme vuotta toiminut yritys

on rekisteröity matkatoimistoksi. Metsästäjiä tuodaan myös
ulkomailta. Suomalaisia metsästäjiä viedään ulkomaille.
Miehet uskovat kurinalaiseen
metsästykseen, koulutukseen
ja osaamiseen. Työtä tehdään
luonnon ehdoilla. Luonnon monimuotoisuudesta ja riistasta on
pidettävä huolta.
Hommat pitää hallita ennen
kuin niitä voi lähteä myymään,
he sanovat.
Työtä myös muille
Menestyksen mahdollisuus
edellyttää vuosien panostuksia.
Metsästävät asiakkaat osaavat
vaatia ja edellyttää. Tarjolla
pitää olla elämyksiä ja onnistumisen mahdollisuus. Tuusulan
kyyhkysmetsästyksen alue on
lähellä Vantaan lentokenttää,
jonne muualta maailmasta tulevilla on lyhyt matka.
Metsästysmatkailusta löytyy
työllistymisen ja uuden bisneksen mahdollisuuksia suomalaiselle maaseudulle.
"Kun viemme vaikka kahdeksan hengen metsästysporukan
jahtiin, tarvitsemme kuljettajia, muonittajia ja majoituspalveluja. Saunoista ja muista
elämyksistä on aina kysyntää.
Hankimme kaikki eri puolilla
Suomea sijaitsevien metsästysalueittemme lähistöltä", Hirvonen luettelee.
"Olemme vuokranneet metsästysoikeuden maanomistajalta. Omistaja saa vuokran ja

peltojen tuoton", miehet summaavat yhteistyön kuvioita.
Metsästysmatkailu edellyttää toimivaa yhteistyötä maanomistajien ja metsästysseurojen
kanssa. Kuvioita rakennetaan
pikkuhiljaa. Yhteistyöstä jokainen voi hyötyä.
Kannat kuntoon
"Suomi on metsästyksen kannalta houkutteleva maa, helppo
ja turvallinen", Vähäkallio uskoo.
Miehet sanovat, että puhtaan luonnon brändi on vahva,
mutta siitä on pidettävä huolta.
Erityistä huolenpitoa vaativat
myös metsästettävän riistan
kannat.
Hirvijahti vetäisi, mutta
kannan rakenne pitää saada
kuntoon. Miehet kritisoivat sitä,
että hirvikantaa arvioidaan vain
lukumääräisesti eikä sen rakennetta oteta huomioon.
"Tärkeämpää on tietää, millainen kannan rakenne on kuin
miten monta yksilöä siinä on",
Hirvonen summaa.
"Riistaa pitää olla, vaikka ei
jokaiselle joka kerta osumaa
tulisikaan kohdalle", Vähäkallio
vahvistaa.
Myös koulutetuista oppaista
on kysyntää.
"Oppaan tehtävä hyvin tuotteistetulla metsästysmatkalla
on selkeä. Opas katsoo, että
metsästys toteutetaan turvallisesti, edetään kestävän käytön
periaatteilla, metsästetään oi-

keista paikoista oikeita eläimiä",
Vähäkallio tiivistää.
Miesten yritys vie suomalaismetsästäjiä ulkomaille metsästysmatkoille. Siellä liikutaan
silmät ja hoksottimet avoimina.
Hyviä käytäntöjä metsästetään
kotimaan tuomisiksi.
Lipsumisiin ei ole varaa. Kestävyys, jatkuvuus, turvallisuus,

mutta myös elämyksellisyys
pitää taata, Hirvonen sanoo.
"Metsästysmatkoja ostavat
myös monet yritykset sekä
asiakkailleen että kumppaneilleen. Etenkin ulkomaalaiset
metsästysmatkailijat ovat tarkkoja palvelun tasosta", miehet
vinkkaavat.
Hia Sjöblom

Kestävästi kurissa
TUUSULA
Metsästyksen anti on hieno,
vaikka saalista ei aina tulisikaan,
vakuuttaa Luonnon- ja riistanhoitosäätiön asiamies Heli Siitari. Hän pitää metsästysmatkailun kehittämistä tärkeänä.
"Siinä vastuu ja elämys kulkevat parhaimmillaan lujasti käsi
kädessä", Siitari sanoo.
Hän on itse kiertänyt eri
puolilla Eurooppaa metsästystapahtumissa koiraharrastuksensa parissa. Suomen valtteja
ovat metsät ja luonnonmukaiset
ympäristöt.
"Metsästys ei saa olla liian
keinotekoista. Siinä pitää olla
aidosti kyttäystä ja ajoa. Suomeen tuotaville metsästäjille on
oltava selvää, ettei saalis aina ole
varmaa. Hyvä olisi, jos mahdollisimman moni saisi mahdollisuuden ainakin yrittää osua."
Siitari huomauttaa, että suomalaiset metsäkanalinnut ovat

arvosaalista ulkomaalaisille.
Kestävyydestä ja riistan elinympäristöistä huolehtiminen
ovat olennainen osa metsästysmatkailun kehittämistä.
Vastuulliseen riistanhoitoon
kuuluu myös pienpetokantojen
kurissa pitäminen.
Siitari pitää erittäin tärkeänä,
että liikkeellä ollaan riista ja riistanhoito edellä.
"Vaikka Suomessa tarhaus
on sallittua, oikea metsästys on
luonnonmukaista eikä pakokyvyttömiä eläimiä metsästetä."
Innokkaana koiraharrastajana ja -kouluttajana Siitari
vinkkaa, että lisätienestiä maaseudulle saisi myös koirankoulutuksesta.
"Metsästyskausien välilläkin
tarvitaan koulutuspaikkoja ja
koulutusmaastoja, sekä niissä
kävijöille majoitus- ja muita
palveluja."
Hia Sjöblom

Nyt kannattaa torjua isoja saunioita
Sokerijuurikaskasvustot alkavat sulkeutua aikaisin kylvetyillä pelloilla.
Ruiskutuksista huolimatta
peltosaunioita on jäänyt melko
runsaasti. Isojen, yli 5 senttimetriä korkeiden saunioiden
torjunnassa on Safarin lisäksi
käytettävä Matrigonia 50–60
g/ha + öljy.
Sauniot kannattaa ruiskuttaa, jos pellolla ei ole muita rikkakasveja tai jos lohko sijaitsee
pohjavesialueella, jossa Safaria
ei saa käyttää.
Matrigonia käytetään joko
jaettuna käsittelynä 80 g/ha +
80 g/ha tai kertaruiskutuksena
165 g/ha + öljy.
Safarin käyttömäärä kevyillä
mailla 20 g/ha, savi- ja multamailla 30 g/ha.

Juurikaspellon voi harata,
jos torjunta ei ole riittävän tehokas.
Ohdake ja valvatti
samalla ruiskutuksella
Ohdake on paras torjua sen
ollessa 15–20 senttimetriä korkeaa. Samalla torjutaan peltovalvatti ja peltosauniot.
Matrigon 72 SG:n määrä on
kertaruiskutuksena 165 g/ha
tai jaetussa ruiskutuksessa 80
g/ha + 80 g/ha.
Uusia ohdakkeen versoja
kehittyy myöhemmin kesällä,
joten ohdakkeen hyvä torjunta vaatii toisen ruiskutuksen.
Samoin pesäkkeet kannattaa
ruiskuttaa kahdesti.
Jos pellolla esiintyy runsaasti ohdaketta, valvattia ja juola-

ajankohtaista

vehnää, kylvökasvia kannattaa
ensi vuonna vaihtaa.
Ruiskutuksissa
pidetään välipäiviä
Juolavehnän ja tavallisen rikkakasviruiskutuksen väliin
kannattaa jättää 3—4 päivää.
Stratos Ultra - ja muiden
rikkakasviruiskutusten välissä
on oltava vähintään 7 vuorokautta.

Safari voi heikentää Matrigonin tehoa, joten Matrigon-ruiskutus tehdään muutama päivä
ennen tai 14 vuorokautta Safari-ruiskutuksen jälkeen.
Juolavehnä- ja Matrigon-ruiskutuksen väliin voi
jättää 1–2 päivää.
Rikkakasvi-, Matrigon tai juolavehnäruiskutuksen
jälkeen aineiden annetaan
vaikuttaa noin viikko ennen
harausta.
Mangaanin
puutosoireita havaittu
Safari aiheuttaa juurikkaan
lehtiin keltaisia laikkuja, mutta keltaisuus voi johtua myös
mangaanin puutoksesta.
Mangaanin puutosoireita voi
esiintyä juurikaskasvustoissa

varsinkin, lannoite ei ole sisältänyt mangaania.
Kasvuston voi ruiskuttaa
4–6-lehtiasteella YaraVita
Mantrac Pro -valmisteella (1–2
l/ha + 200 l vettä/ha).
Jos puutos on kohtalainen
tai ankara, toista ruiskutus
10–14 vuorokauden kuluttua
ensimmäisestä. Mantrac Pron
voi sekoittaa tankkiseokseen,
jolloin se lisätään viimeisenä.
Jos typpilannoitus on jaettu,
lisälannoitus on nyt ajankohtainen.
Myös muu lisätyppi- tai hivenlannoitus on juurikkaalla
ajankohtainen viimeistään
heinäkuun alussa.
Sokerijuurikkaan
Tutkimuskeskus
ja Sucros Oy

