
Tässä on erityistietoa palstaviljelystä. 
Maksujen määräytymisperusteet ovat samat kuin viime vuonna. Palsta-, vesi- ja pH-mittarin maksut määräytyvät
pinta-alan mukaan seuraavasti:

pinta-ala
m2

maan
vuokra € vesimaksu €

pH-mittarin käyttö
ainakin kolmeksi

vuodeksi €

ennakko 2022

100 8,50 15,00 3,40

50 4,50 8,00 1,70

Palstaviljelijöiden tapaaminen järjestetään seurantalossa su 27.3.2022 klo 13. Marian ilmestyspäivä on kevään
merkkipaalu sekä jo perinteinen aika saada asiantuntijan neuvoja kasveista ja niiden hoidosta. Erityisasiantuntija
Mika Nurminen tullee kertomaan mm. hyvästä puutarhamaasta ja huonomman parantamisesta.  Kahvitarjoilu.

Palstojen vaihto ja vapautuneiden palstojen jako varauslistassa oleville (palstanumero on muotoa v_xxxxxx) on
toukokuun alussa erikseen ilmoitettavana aikana. Varauslistassa olevien tai palstaa vaihtavien ei tarvitse eikä
kannata maksaa palstamaksuja ennen jakotilaisuutta, koska vasta tällöin selviää minkä verran maksuja
maasta tulee. 

Mikäli nykyinen palstanne tuntuu olevan väärässä paikassa tai liian suuri tai pieni ja haluatte sen vaihtaa eikä siitä
ole vielä yllä olevassa rekisterissä tietoa, pyydän ilmoittamaan vaihtohalukkuudesta hyvissä ajoin ennen vapaiden
palstojen jakoa. Palstaa vaihtavat vanhat viljelijät pääsevät valitsemaan vapaista palstoista mieleisensä aina ennen
uusia tulokkaita. Lisäksi huomautan, että seura ottaa palstan pois mikäli sitä ei viljellä ilman hyvää syytä
juhannukseen mennessä.

Maanparannusaineiden ym. hinnat:
kuivikelanta 15 € / m  eli 1,50 € 100 litraa    (ravinteita osapuilleen: N 1,7 %, P 0,2 %, K 1,2% )3

Bio-Apatit 0,60 € / litra    (ravinteita n. K 4 %, P 2 %, Ca 11 %, Mg 8 %)
dolomiittikalkki 10 € säkki (25 kg)   (n. Ca 25 %, Mg 7 %)
hiekka 50 € / m  (5 € 100 litraa)3

varaston avain 10 €
pH mittarin käyttö tai analyysit 3,40 €

Bio-Apatit on Kemiran Siilinjärven kaivoksen apatiitin ja biotiitin mekaaninen seos. Tämän luonnonmukaiseen-
kin viljelyyn sopivan maanparannusaineen käyttösuositus on ylläpitolannoitukseen noin 20 - 30 litraa aarille
vuodessa. Tämä kivijauhe ei ole vesiliukoinen. Se ei siis huuhtoudu sateiden mukana kuten vesiliukoisen
lannoitteet, joten maassa oleva kasvien tarpeen ylittävä osa säilyy tuleville vuosille. Mahdollisesta ylilannoituk-
sesta ei siten ole samanlaista haittaa kuin vesiliukoisilla lannoitteilla. Huomaa vähentää dolomiittikalkin käyttöä,
sillä tämä määrä vastaa n. 17 - 26 kg kalkitusta. Bio-Apatit on Soukanlaakson pellon ilmoitustaulun lähellä
pressun alle. Kasan vieressä on muutama 10 litran tukeva ämpäri mittaamisen ja kuljetuksen helpottamiseksi.

Yhdellä pH mittarin käyttömaksulla voi mittauttaa viljelymaan pH arvon ainakin kolmena vuonna. Jos joku ei ole
maksua vielä maksanut  ja haluaa mittauttaa maansa happamuusarvoja, tulee maksu suorittaa taulukon mukaises-
ti. Maan happamuuden tunteminen ja sen säätäminen oikeanlaiseksi on puutarhanhoidon yksi perustoimista, jotta
viljely onnistuisi. Kasveilla on omat vaatimuksensa ja lisäksi eri ravinteiden liukoisuus muuttuu happamuuden
mukaan. Kalkkisäkissä on annettu suosituksia eri kasvien vaatimusten täyttämisestä. Voin tehdä halukkaille pH:n
mittauksen sovitusti. 



Muiden ravinteiden, kuten esim. fosforin ja kalin, määräämiseen ei ole olemassa vastaavia helppoja mittausmah-
dollisuuksia. Niiden määrittäminen onnistuu mm. kaupallisissa laboratorioissa. Harrasteviljelyksillä tällainen ei
ole vielä pakollista eikä yleensä tarpeellistakaan. Biotiitti ja apatiitti ovat sen verran hidasliukoisia, että niitä voi
mielestäni laittaa maahan näppituntumallakin.

Varastossa on listoja kullekin (paitsi kuivikelannalle), ja näitä otettaessa listaan on merkittävä kuka on ottanut
kuinka paljon ja milloin. Pyrin hankkimaan näitä kulutuksen mukaan

Silppuamme silloin tällöin palsta-alueilla puuvartisia risuja ja oksia. Silppuamiseen sopiva materiaali pitää tuoda
siisteihin kasoihin ilman multaa ja kiviä, sillä ne pilaavat silppurin terät. 

Toisten palstoilta ei saa ottaa mitään ilman lupaa edes lainaksi. Sama koskee vesiletkuja, kaikki siirrettävät letkut
ovat jonkin viljelijän omia.

Palsta-alueilla ei ole seuran puolesta minkäänlaista jätehuoltoa. Periaate on, että kukin vie itse pois
kierrätykseen tai omiin jäteastioihinsa sellaiset jätteet jotka on poistettava. Peltojen tai ympäristön
roskaamisesta seuraa palstan menetys. Kaikki orgaaninen materiaali pitää kompostoida omalla palstalla.
Komposti on parasta mahdollista maanparannusainetta.

Toivon mitä parhainta kevättä ja kesän odotusta.

Espoossa 8.2.2022

Matti Viikari

matti.viikari@gmail.com    
puh.  040 7769613

Hankin taas kesäksi SLUXX HP etanasyöttiä ja myyn sitä 500 g pusseissa hintaan 8 €. Mahdollisuuksieni
mukaan voin muokata palstoja puutarhajyrsimellä.

Sain hankittua erän ammattiviljelijöille tarkoitettua Contans sieni-itiöitä. Se sopii maaperän käsittelyyn
pahkahomeen (Sclerotinia sclerotinum) torjuntaan käyttöohjeessa mainituilla kasveilla avomaalla,
kasvihuoneessa ja tunnelissa. Tuote sopii myös luonnonmukaiseen viljelyyn ja on uusi biologinen torjuntakeino
pahkahomeen torjuntaan. Pahkahometta vastaan saadaan pitkäaikainen vaikutus eikä käytöllä ole rajoituksia eikä
varoaikoja. Pahkahome lisääntyy palstaviljelyssä helposti kun pienellä palstalla ei voida pitää pitkiä taukoja sitä
ylläpitävien kasvien viljelyssä. Sopii monipuolisesti eri viljelykasveille: Kurkku, parsa, perunat, tomaatit, herneet,
pavut, munakoiso, lehtiselleri, selleri, juuriselleri, kukkakaali, parsakaali, keräkaali, porkkana, palsternakka,
maa-artisokat, salaattisikuri/endiivi, salaatti, fenkoli, sipuli, valkosipuli, purjosipuli, kumina, korianteri, persilja,
juuripersiljatilli, ruohosipuli, retiisi, rapsi, sinappi, auringonkukka, sinimailanen, koristekasvit, taimiviljelmät. 

Käyttömäärä on 40 g aarille kerran vuodessa. Parhaiten sen saa levitettyä  paineruiskulla 10 litraan vettä
sekoitettuna ennen maan muokkausta. Maan pinnalle levitys menettelee ilman muokkausta jos vähintään 10 mm
sade tai kastelu on tulossa ja vie sen maaperään. 40 g erä maksaa 7 € ja palstan pintaan ruiskutettuna 15€. Tuote
on säilytettävä alle +4 EC.


