
Minun omenapuu
konsepti
-pölyttäjien huomiointi
maataloudessa

Rikard Korkman
Råbäck gård
Espoo



VOIKO RUUAN LYHYT ARVOKETJU AVATA UUSIA 
MAHDOLLISUUKSIA?  

https://www.lancasterfarmfresh.com/

-Tilamyynti
-”Farmers market”
-REKO
-CSA
• Vuodesta 1986 (USA)
• 13000 CSA tilaa USA:ssa
• Sopimuspohjaisuus, paikallisuus, 

viikottaiset toimitukset, 
kumppanuus

• Kuluttajavetoinen/viljelijävetoinen
/Multi CSA

-Foodhub (B2C, F2R jne)
400 foodhubia USA:ssa
Viljelijäyhteistyö; lähiruuan keräily.
markkinointi ja jakelu



”You never change things by fighting the existing reality. To change
something, build a new model that makes the existing model
obsolete.”

Richard Buckminister Fuller

Lähde: Reinventing organizations , Frederic Laloux, 2014



RÅBÄCK GÅRDIN OMENATARHA

• Tarha sijaitsee Espoon Mankissa noin 25 km Helsingin keskustasta.  

• 0,8 ha, 1100 omenapuuta, 4 lajiketta (Early Geneva, Nanna, Amorosa ja 
Rubinola). 

• Perustettu 2013

• Moderni omenan tiheäistutus (riviväli 5 m, puuväli 1 m , korkeus 3,20 m). 
Viljelytekniikka muistuttaa paljon viininviljelytekniikkaa

• Kasvinsuojelussa huomioidaan hyötyhyönteiset, voi aiheuttaa pahoja ongelmia
jos tasapaino järkkyy esim hedelmäpunkit. Luontaiset viholliset ovat erilaiset
petopunkit.



MUU KASVINVILJELY, N 60 HA + N 15 HA 
LUONNONHOITOPELTOA

• 2020; 6 vuoden viljelykierto; holistic management,kerääjäkasvit (cover crops), 
dokumentaatio, kokeilut

• Kevätvehnä+2kg valkoapila-kaura-syysvehnä-hiilinurmi-syysrypsi/rapsi-syysvehnä

• Hiilinurmi (20 % timotei,10 % ruokonata,15 % sinimailanen, 8 % 
englanninraiheinä,5 % nurminata, 5 % rehukattara, 5 % sikuri, 5 % italianraiheinä, 
4 % koiranheinä, 5 % keltamaite, 10 % puna-apila, 4 % alsikeapila, 3 % valkoapila, 
1 % kumina)

• Maisemapelto (50 % persianapila, 25 % hunajakukka Balo,
15 % italianraiheinä Meroa, 10 % valko-/keltamesikkä + ruisvirnaa?)

• Perustetaan Beetle bank



MITEN SE TOIMII?

• Vuoden sopimus-etuoikeus jatkoon

• Myynti syksy-joulu

• Viljelykartta vuoden alussa

• Avoimet päivät osuudenomistajille kukinnan aikaan. Tutustuminen
mehiläisten hoitoon

• Satokartoitus omistajille-poiminta syys-lokakuu. Jokaisella lajikkeella
oma poimintajankohta (4 poimintapäivää)- tehokas poimintapäivän
organisointi; itsepoiminta tai valmiiksi poimittuna (1+2pv haku)

• Suunnattu myynti vanhoille -1.11. saakka, tämän jälkeen jos vapaita
osuuksia myynti uusille



2014 2015 2016 2017 2018

54 osuutta n. 500 osuutta

20 puuta 8 4 2 2

0,7 kg/puu (10%) 1,75 kg/puu (25%) 3,5 kg/puu (50 %) 5,6 kg/puu (80%) 7 kg/puu (100%)

n. 15 kg n. 15 kg n. 15 kg n.  11 kg n. 15 kg

40 e/osuus 40 e/osuus 40 e/osuus 35 e/osuus ?

-Satopotentiaali 15 kg/puu















Kimalaishotelli, fermoniansa tuholaisten seurantaan, linnunpöntöt



BEETLE BANK

https://www.gwct.org.uk/farming/advice/sustainable-farming/beetle-banks/

https://www.gwct.org.uk/farming/advice/sustainable-farming/beetle-banks/


Kiitos! Tack!


