Kommentteja Tautihavainnotryhmän toiminnasta
Sari Peltonen ProAgria
Hyvää:
- opetusmaatilat lähtivät hyvin mukaan (8:sta mukaan ilmoittautuneesta tilasta 7) , paneutuivat
asiaan ja yhteydenpito toimi
- tautinäytteitä otettiin ja lähetettiin MTT:lle analysoitavaksi 1-6 kertaa kasvukaudessa per oppilaitos
- kokeen edistymistä raportoitiin hyvin virtuaalikylän sivuilla (4 oppilaitosta 8:sta)
- hyvää kokemusta saatiin yhteistyön pelaamisesta
Parannettavaa:
- tulosten raportointi nettisivuilla, tautihavainnot olisi tullut koota yhteen ja saamaan taulukoon,
josta olisi voinut reaaliaikaisesti seurata tautien etenemistä eri paikkakunnilla ja tehtyjä
toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia (tähän ei MTT:n resurssitilanteen takia päästy -> kokoan tulokset
nyt jälkijättöisesti sivuille)
- tulosten raportointitapa (toteutus- kohta) olisi hyvä yhtenäistää virtuaalikylän sivuilla
- ProAgrian WisuEnnuste -ohjelma saatiin liian myöhään toimintakuntoon ja testattavaksi tiloille,
kaikilta osin tekniikkaa ei saatu pelaamaan niin kuin oli tarkoitus
- yleisesti näkyvyyden parantaminen kokeista, erityisesti viljelijöiden suuntaan -> kokeiden
toimiminen myös havaintokohteina
- sisäisen tiedotuksen parantaminen tästä toimintamuodosta kaikilla osapuolilla niin MTT:ssä,
oppilaitoksissa kuin ProAgrioissa, ovatko kaikki tietoisia mitä tarkoittaa TilaTesti
Olisi myös hyvä kuulla mitä hyötyä oppilaitokset kokivat tästä ja muista testeistä ja miten toimintaa
voisi parantaa.
Myös minun mielestä TilaTestejä tulisi ehdottomasti jatkaa ja miettiä yhteisesti, mitkä ovat ensi
kesän testattavat asiat. Tämä kesähän oli pilottivuosi ja nyt pitäisi oikeasti lähteä liikkeelle. Ensi
kesän aiheita voisi kartoittaa vaikka oppilaitoksille, neuvojille ja tutkijoille suunnatulla webropolkyselyllä. Tauriaisen Susannan, Arjan ja Järvenpään Markun kanssa on ollut puhetta koota tämä
suunnitteluryhmä koolle keskustelemaan kesän kokemuksista ja jatkosta ja sitten voisi olla
paikallaan järjestää samantyyppinen työpaja kuin viime vuonna, jossa päätetään ensi vuoden
testattavat asiat. Alueellista yhteistyötä tulisi samalla parantaa, mm. paikallisten oppilaitosten,
MTT:n alueyksiköiden ja ProAgria keskusten yhteistyö.
TilaTesteistä on tulossa seuraavaan Maaseudun Tieteeseen yleiskirjoitus. Seuraavissa numeroissa
voisi raportoida myös testien tuloksia.

Kommentteja TilaTestistä osana Artturi(R)-korjuuaikatiedotusta kesällä 2010
Marketta Rinne MTT
Toiminta saatiin nopeasti keväällä käyntiin ja mukaan ilmoittautui sopiva määrä opetusmaatiloja.
Näytteitä kerättiin 1. sadossa 9 tilalta yhteensä 28 kappaletta.
Toisen sadon näytteiden otto ei ollut yhtä aktiivista, mihin on monia selittäviä tekijöitä: kasvuston
kehityksen seuranta ei silloin ole yhtä selväpiirteistä eikä D-arvo niin keskeinen korjuun ajoituksen
määrittäjä kuin 1. sadossa. Lisäksi ne kesälomat... Näytteitä saatiin 4 tilalta yhteensä 7 kpl. Vain
Hyvinkäältä saatiin 3 näytteen sarja, joka mahdollistaa kehityksen arvioinnin esimerkiksi
mallinnusten pohjaksi. Näytteet täydensivät kuitenkin kivasti 2. sadon tulosaineistoa jota em.
syistä johtuen Valion neuvojat eivät kerää ollenkaan tiloilta. Toisen sadon näyteaineisto oli siis
kokonaan tutkimus- ja opetusmaatilojen varassa.
Näytteiden tulokset esitettiin välittömästi Artturin verkkosivuille ja ne ovat siellä edelleen
nähtävissä. Riitta keräsi tulokset opetusmaatilojen osalta myös TilaTestin sivulle:
Viime kesän erityispiirre säilörehujen laadun osalta olivat varsin matalat D-arvot 2. sadon näytteissä.
Ne liikkuvat 650 g/kg ka paikkeilla myös tähän mennessä valmistuneiden säilörehuanalyysien
valossa.
Jos opetusmaatilat kokevat toiminnan mielekkääksi, minun nähdäkseni sitä voitaisiin jatkaa
pysyväisluontoisesti. Olisi myös hyvä kuulla opetusmaatilojen kommentit toiminnasta ja mahdollisia
toiveita siitä, minkälaista tukea he tarvitsisivat mm. tämän aihepiirin hyödyntämisestä
osana opetusta.

Kommentteja Valkuaiskasviryhmän toiminnasta
Arja Nykänen MTT
Valkuaiskasviryhmä käynnistyi myös ja minusta ihan kivasti kun ottaa huomioon myöhäisen
aloitusajankohdan. Pari tilaa ei pystynyt toteuttamaan sääolosuhteiden ja myöhäisen sopimisen
vuoksi.
Tuloksia keräilen parhaillaan, mutta kaikkia puinteja ei ole vielä tehty. Meidän ryhmän kannalta olisi
nyt tärkeää kokoontua ja jutella kuinka meni. Mikä on hyöty kenellekin ja kuinka toimintaa voisi
parantaa. Mielenkiintoista tämä on ja minun mielestäni kannattaa jatkaa ja kehittää.

