
Panelialainen maanviljelijä Juha Anttila on jo kuutena keväänä §lvänyt viljansa ilman triadimenolia,
imatsiniiliä tai muita myr§llisiä aineita sisältäviä peittausaineita. Kylvösiemenen omaa elinvoimaa
herättävä ja vahvistava Kultakasvu on osoittautunut oivalliseksi kylvösiemen käsittelyaineeksi.

aanviljelijä |uha Anttila §ntää lä-
hes kaikki peltonsa syksyisin, jotta
mahdolliset taudinaiheuttajat eivät

turhaan pääsisi leviämään. |onkin verran on
kältetty myös Lemkenin hanhenjalkamuok-
karia. Tilan vilja-ala liikkuu 80:n ja 120 heh-
taarin välillä, pelloilla viljellään pääasiassa

vehnää omien broilereiden rehuksi.
Myös ohraa on ollut viljelykierrossa jon-

kin verran. Anttilan mukaan viljelykiertoon
pitäisi saada viljan lisäksi muitakin kasveja,
jotta maan kasl'ukunto pysyisi parempana

eivätkä taudit saisi yliotetta. Mutta houkutus
yksipuoliseen vehnän viljellnp on suuri, kos-
ka broilerit pitävät nimenomaan vehnästä.

Tilan pellot ovat erinomaisia, runsas-
multaisia kivennäismaita. Keskimäärin sato

on pyörin1't 5 300-5 500 kilossa, mutta par-
haimpana \uonna Epos-vehnä antoi 8 850

kilon hehtaarisadon.

Mallia naapurista

Lannoituksessa kä1tetään sekä väkilannoit-
teita että broilerin lantaa, joka oikein käytet-
tynä on erinomaista tavaraa. Lanta levitetään
syksyllä sängelle ja lcynnetään sekaan. Broile-
rin lannan pitkävaikutteisuus tuppaa yllättä-

r)ö

mään ja usein kasl'ukauden aikaisen lisälan-
noituksen voi jättää kokonaan pois.

Harkinnassa on tosin Yaran N-sensorin
kä)ttö, jolloin keväiillä §lvön yhteydessä an-
nettavan väkilannoitemäärän voisi puolittaa
ja antaa toisen satsin kes?illä, jos tarvetta ilme-
nee. Anttilan vehnän viljelyssä on kaksi pääta-

voitetta: kohtuullinen sato ja reippaan kokoi-
set, pulskat jyvät, sillä laatutietoiset broilerit
nakkaavat pienet jyvät herkästi sivuun.

Kultakasmn kä1ttöön Anttila siirtyi naapu-
rin, Ari Pinomäen saamien hyvien kokemus-

ten rohkaisemana. Anttila pitää aineen mu-
k1.ttömyyttä erittäin suurena plussana- Kun
vilja on kåsitelty Kultakasr,ulla, se voidaan pan-
natakaisin siiloon odottamaan §lvöä Niin sa-

nottuja tavanomaisia peittausaineita kä1'tettä-

essä jyviä ei kukaan uskalla ottaa siiloon takai-
sin, vaan käsite§ siemen on otettava erilleen
suursäkkeihin. Tiimä lisää työtä ja hankaloittaa
muutenkin kevätkiireitä. Myös tavanomaisen
peittausaineen pölyiiminen ja paikkojen sot-

keutuminen on melkoinen ongelma.
Anttila on ulkoistanut §lvösiemen Kulta-

kasru-käsittelyn. Rahtimylläri AP-mylly tu-
Iee myllyautolla tilalle ja ottaa 12-13 tonnin
erän siementä sekoitussäiliöiden sisii?in. Sa-

malla mukaan imaistaan Kultakasvua 20 lit-

raa tonnia kohti. Kun erä on sekoitettu, nes-

teellä käsitelty siemen puhalletaan takaisin sii-
loon. Käsittely maksaa 30 euroa tonnilta plus

Kultakasvun hinta.

Sopii Iuomutuotantoon

Siemen ei ole heti käsittelp jälkeen valmis-
ta §'lvettäväksi, sillä kohtuullisen runsaan

nestemäärän takia aineen tasaiseen imeyty-
miseen on varattava vähintään l,uorokausi.
Kasitelty siemen olisi käytettävä kuukauden
sisaän, mutta viljelijöiden kokemuksen mu-
kaan kolmekin kuukautta ennen kylvöä käsi-

teltr- siemen on ollut terhakan elinvoimaista.
Kr4r-ökoneeseen tai siiloon jäänyt loppu sie-

men r.oidaan huoletta syöttää broilereille.

Iuha Anttila kertoo tehneensä muutama
urosi sitten oman viljelykokeen Kultakasvulla.
Han h'lvi samana päivänä samaa lajiketta sa-

maan peltoon. Kultakasl.ulla käsitelty siemen

oli kaksi päivää nopeammin oraalla kuin peit-
tausaineella käsitelty. Isännän mukaan parin
päitiin ero on tietyissä tilanteissa saattaa olla
ratkaiseva tekijä sadon onnistumisen kannal-
ta \tvrklrttömänä aineena Kultaka*u on luo-
muhpäkytty tuote, joten käsitellyllä viljalla ei

ole mitädn käyttörajoitusta. tr


