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Douglaskuuset kasvavat leikkausten avulla tuuheiksi. Amerikkalaisessa joulukuusessa runko eivätkä oksakiehkurat saa näkyä.

Joulupuufarmi tuottaa
monipuolisesti elämyksiä
OREGON (MT)
Yhdysvaltalaiset Lynn ja Bob
Shutten ovat liittäneet onnistuneesti maatilallaan joulukuusen viljelyn ja kaupan maatalouteen, matkailuun, viihteeseen ja
maalaiselämyksiin.
Shuttet ostivat tilansa kaksikymmentä vuotta sitten ja
muuttivat sinne vuonna 1994.
Tilan nimi on ”Pohjoisten revontulten joulukuusifarmi”.
Nimi tuli Alaskasta, missä Bob
työskenteli öljy-yhtiön insinöörinä ja Lynn opetti peruskoulussa.
Shuttet kasvattavat 65 hehtaarillaan joulukuusten lisäksi
pihvikarjaa, sokerijuurikkaan
siementä, heinää, durraa ja sinimailasta.
Jos omistajat olisivat tyytyneet vain tähän, heidän tilansa olisi varsin tavallinen oregonilainen harrastusluonteinen
pientila.

Lisää ymmärrystä
maataloudelle
Shuttet menestyvät taloudellisesti moninaisen luovuutensa
avulla. Melkein kaikkeen tuotantoon on yhdistetty tiedon tai
elämysten välitystä asiakkaille.
Lokakuun viimeisenä päivänä vietettävään Halloweeniin,
pyhäinpäivän aattoon liittyy
kaikenlainen pelottava. Se on
noitien, kummitusten ja muiden
aaveiden juhlapäivä. Talojen
edustoilla on silloin kammottavia koristeita ja kurpitsalyhtyjä.
Lapset kiertelevät naamioituneina naapurustossa karkki tai
kepponen mielessä.
Vierailun aikana voi tutustua
myös hämähäkkeihin, pöllöihin
ja lepakoihin.
Vierailijoille myydään matkamuistojen, lämpimän juotavan
ja välipalojen lisäksi maataloustuotteita, hilloja ja mehuja.
Arkipäivinä tilalla vierai-

Bob Schutten mielestä Abies nobilis -jalokuusi on paras ja
kaunein jalokuusi.

lee lastentarha- ja koululuokkia. Viikonloppuisin paikka on
avoinna yleisölle. Lokakuun
teemat ovat pitkälti samoja, joihin Lynn joka syksy paneutui
opettajan työssään.
Shuttet haluavat opastaa kävijöitä maatilan toimintaan ja
siten lisätä maatalouden ymmärrystä.
Sadonkorjuun juhlaretkellä
leikitään myös siirtomaa-ajan
leikkejä ja kuunnellaan 1600luvun musiikkia, tutustutaan tilan pihvilehmiin, aaseihin, vuohiin ja kalkkunaan.
Pyhiinvaeltajaisä Bob kuljettaa traktorillaan retkeläiset kurpitsapellolle, jonka laidalla lingotaan katapultilla kurpitsoja.
Asiakas saa noutaa
kuusensa itse
Tilalla kasvaa noin 120 000 joulupuuta. Kuusenhakija voi etsiä
ja kaataa joulupuunsa mänty-

jen, douglaskuusten tai neljän
jalokuusilajin joukosta. Kuusenhakukierroksen jälkeen on
mukava palata latoon nauttimaan kuumasta siideristä, mehusta tai kahvista.
Bon Shutte hinnoittelee joulupuut pituuden mukaan. Vahvan euron vuoksi kuusten dollarihinnat tuntuvat nyt kohtuullisilta.
Reilun 2 metrin joulumännyn
saa käydä kaatamassa 17 eurolla,
douglaskuusen 22 eurolla. Arvostetuimmat jalokuuset maksavat 38 euroa. Perheyritys myy
kuusia myös tukuttain ja omalla
myyntipaikalla parin sadantuhannen asukkaan Eugenessa.
Raakit leikataan
koristehavuiksi
Joulukuusiviljelmää perustettaessa rikkaruohot torjutaan, maa
muokataan 60–70 sentin syvyyteen kultivaattorilla ja kalki-

taan. Taimet istutetaan koneella. Koneen perässä kulkee mies
ja parantelee istutusjälkeä polkemalla.
Rikkaruohot torjutaan Velparilla ja Roundupilla. Kuusia
lannoitetaan joka kolmas vuosi. Leikkaus aloitetaan kolmantena vuonna viljelystä. Alimmat
oksat karsitaan pois, mikä helpottaa myöhempää heinäntorjuntaa.
Mäntyjen ja douglaskuusten
kasvatus taimesta parimetriseksi tuotteeksi vie 7, jalokuusten 8-10 vuotta. Joulupuiksi kelpaamaton sato leikataan koristehavuiksi.
Tila työllistää ympärivuotisesti kolme vierasta työntekijää. Lokakuussa työntekijät olivat viimeistelemässä joulukuusia. Tarvittaessa käytetään myös
tilapäistyöntekijöitä.
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Lynn Schutte hyödyntää opettajan ammattiaan tilan elämystarjonnassa. Tässä hän kertoo
koululaisille hämähäkeistä.

