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1. Luomu Etelä-Suomessa

Kylvötyöt jakautuivat kolmelle kuukaudelle

Luomukylvöt on pääosin saatu päätökseen 
ProAgria Etelä-Suomen alueella. Syysveh-
nät ja apilanurmet ovat tasaisen hyviä. 
Viljojen ja palkokasvien osalta erot ovat 
suurimmat ja kasvustot hyvin eri vaiheissa. 

Rikkaäestyksiä on päästy tekemään koko 
alueella. Ensimmäisissä kylvöissä siemen-
rikkakasveja on ollut paljon, myöhäisem-
missä kylvöissä nopea kasvu ja kasvustojen 
umpeutuminen peittoavat todennäköisesti 
rikkakasvit, vaikka rikkaäestyksiä ei oltaisi-
kaan tehty. Kevätrypsien kylvöt aloitettiin 
viime viikolla. Kosteutta ja lämpöä nopeaan 
orastumiseen on hyvin, mikä auttaa kestä-
mään myös mahdollisia kirppojen vikuutuksia.

2. Ajankohtaista luomutilalla

Viherlannoitusnurmien niitot ajankohtaisia

Luomupellolla päätös viherlannoitusnurmen 
niittoajankohdasta on aina monen tekijän 
summa. Nurmivuosina rikkakasvitilanne pitäisi 
saada hallintaan ja toisaalta maksimoida typen 
sidonta ja ravinnelataus tuleville kasveille. Api-
lapeltoja ei kannatakaan parturoida rutiinin-
omaisesti vaan katsoa, mikä on viherlannoitus-
nurmen rikkakasvitilanne ja toimia sen mukaan.

Mikäli rikkatilanne on suhteellisen hyvin hallin-
nassa, voi apilakasvuston antaa kasvaa rauhassa 
ja siirtää niittoa myöhäisemmäksi. Niiton voi 
tehdä myös korkeampaan sänkeen. Se paran-
taa kasvuston niitosta toipumista, edesauttaa 
juuriston kasvua ja typensidontaa. Kukintavai-
heessa kasvu ja typensidonta taas tasaantuvat. 
Tavoitteena niitoilla on rikkakasvien torjunnan 
ohella pitää kasvusto voimakkaan kasvun vai-
heessa.

WebWisu päivittää viljelynsuunnittelun ny-
kyaikaan

Kaikki uudet viljelysuunnitelmat tehdään jat-
kossa WebWisulla, eikä PC-Wisua enää päivitetä 
uudelle tukikaudelle 2015. Myös asiantuntijat 
siirtyvät WebWisuun samassa aikataulussa. 
Wisun ylläpitosopimus jatkuu automaattisesti 
WebWisussa 1.6.2014 alkaen. Alkukesästä saat-
te tiedon salasanasta WebWisun käyttöä varten. 

WebWisuun siirtyminen alkaa aiempien vuosien 
tietojen siirtämisellä PC-Wisusta WebWisuun. 
Aiempien kausien tietojen siirrosta on ohjeet 
sekä videona että kirjallisena osoitteessa 
www.mloy.fi/wisu-siirtyminen. Myös ohjel-
mistotuki auttaa tietojen siirrossa.
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Luomuviljelijän kasvinsuojelumuistio

Luomuviljaoraat näyttävät yleisellä tasolla 
terveemmiltä kuin tavanomaiset, mutta mitä 
vanhempi siemen, sitä tautisempi kasvusto. 
Tautisuuden lisääntyminen ei johdu perimän 
muutoksesta, vaan ulkoisten tekijöiden vai-
kutuksesta. Siispä nyt on erinomainen hetki 
tarkastaa kasvustojen terveystilanne, jonka 
perusteella voit arvioida siemenen uusimistar-
peen ensi keväälle.

Siemenen peittaus kannattaa myös luomuvil-
jelyssä. Terveen siemenkannan lisäksi peittaus 
on ainoa viljelijän käsissä oleva keino, jolla 
voidaan torjua muun muassa punahomeita. 
Punahomeista näyttää kasvavan yhä suurempi 
sadon käyttölaatua heikentävä saastunta myös 
luomutuotannossa.

Luomuviljelijäkin saattaa tarvita kasvinsuo-
jelututkinnon!

Valmiiksi peitatun siemenen käyttö ei edellytä 
kasvinsuojelututkintoa, mutta siemenen peit-
taaminen kotona sen edellyttää. Kannattaa 
ottaa huomioon, että syksyllä vielä järjestetään 
”vanhan mallisia” kasvinsuojelukoulutuksia ai-
nakin yksi kaikissa Etelä-Suomen maakunnissa. 
Koulutustodistus vastaa tutkintoa voimassaolo-
aikansa. Seuraa verkkosivujemme Tapahtumat-
kalenteria.

3. Uutisia luomukotieläintiloille

Laitumen riittävyys

Kesällä ajankohtaista on laitumien kunnon 
seuranta ja rehun riittävyyden varmistaminen. 
Yksivuotisten laidunkasvien ja ensimmäisen 
säilörehusadon jälkeisen odelman syöttö on 
muistettava aloittaa riittävän aikaisin, että 
kasvusto ei vanhene ja laitumilla on riittävästi 
syötävää keväisten laitumien kasvun heiketessä 
heinäkuussa.

Kokoaikaisesti laiduntavilla lypsylehmillä voi 
mahdollista laitumen ehtymistä korvata lisä-
rehulla laitumelle tai jos laidunta on kohtuul-
lisesti kuitenkin käytössä, lisäämällä väkirehun 
syöttämistä, kunhan eivät väkirehun sallitut 
maksimikäyttömäärät ylity.  Osa-aikaiseen (yö- 
tai päivälaidunnus) laiduntamiseen siirtyminen

on myös keino välttää maidontuotannon romah-
taminen laidunten ehtyessä, kunnes säilörehuo-
delmat tulevat syöttövaiheeseen.

Vettä laiduntaville eläimille, lypsävät juovat 
yli 100 litraa 

Laidunkaudella on tärkeää huolehtia eläinten 
veden saannista. Varsinkin helteillä vettä ku-
luu paljon.  Jos laidunlohkot ovat isoja tai sen 
muotoisia, että eläimillä on pitkä kävelymatka 
vesipisteeseen, on kannattavaa tehdä toinen 
vesipiste lähemmäs laitumen toista päätä. 
Lehmä on laiska kävelijä ja veden niukkuus 
alentaa tuotantoa.

Luomuhyväksytyt teolliset rehut

Muistakaa tarkistaa rehuja ja kivennäisiä osta-
essanne niiden luomukelpoisuus myyjältä tai 
valmistajalta! Netissä olevat tiedot eivät ole 
aina ajan tasalla. Varsikin seleenin kohdalla on 
vielä vanhaa tietoa tai haku ohjautuu vanhoille 
valmistajien nettisivuille. Tapetun/inaktivoi-
dun hiivan kohdalla kannattaa olla tarkkana.  
Märehtijöille sitä ei voi käyttää. Sioille sekä 
siipikarjalle tapettu/inaktivoitu hiiva lasketaan 
mukaan tämän vuoden loppuun asti voimassa 
olevaan 5 prosentin tavanomaisen valkuais-
rehun käytön sallivaan poikkeukseen. Elävää 
hiivaa saa käyttää edelleen.

4. Luomutarkastukset käynnistyvät

Kylvöjen jälkeen on hyvä päivittää luomumappi 
ajan tasalle. Painopistealueet tämän vuoden 
luomutarkastuksissa ovat kutakuinkin samat 
kuin viime vuonna. Peltopuolella varastotilanne 
kirjataan eri tuotteiden ja tuotantovaiheiden 
osalta ylös. Kotieläintiloilla huomioidaan lisäk-
si erityisesti eri eläinten ulkoiluvaatimusten 
täyttyminen.
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EVIRAn tavoite on kohdistaa tarkastuksia yhä 
paremmin olennaisiin riskeihin, kuten esim. 
tilanteisiin, missä käsitellään ja varastoidaan 
sekä tavanomaisia että luomutuotteita.  Riskit 
tuotteiden sekaantumiselle kasvavat myös, jos 
osa töistä teetetään ulkopuolisilla toimijoilla 
(=alihankintaa). Luomusuunnitelmaan kannat-
taa kirjata tarkoin, kuka käsittelee tuotteita, 
missä, ja kuka vastaa toiminnan eri vaiheista. 
Kirjallinen alihankintasopimus tulee tehdä 
myös kahden luomuvalvontaan kuuluvan osa-
puolen välillä.

Tarkastusta nopeuttaa, kun siementen osalta 
on vakuustodistukset ja tosite mahdollisen ta-
vanomaisen siemenen tilaushetkestä saatavilla.

Kaikki tilat saavat tarkastuksen yhteydessä 
palautelomakkeen. Palautteen antaminen on 
erityisen tärkeää, jos viljelijä on tarkastuksen 
kulusta tai johtopäätelmistä eri mieltä tar-
kastajan kanssa. Lomakkeen voi joko jättää 
tarkastajalle tai toimittaa ELY-keskukseen.

Lisätietoja ja vinkkejä  tarkastukseen valmis-
tautumisesta löytyy osoitteesta

http://www.evira.fi/files/attachments/fi/
evira/asiakokonaisuudet/luomu/ajankohtais-
ta/viljelijakirje_1-2014.pdf

5. Tapahtumapalsta

Luomupuutarharetki ke 30.7.  Lounais-Suomeen 
Lähtö Tampereelta klo 6:30, josta jatketaan Hä-
meenlinnan ja Riihimäen kautta kohti Turkua. 
Kohteet: Mikolan luomutila Naantalin Rymätty-
lässä, viljelyssä on vihanneksia kasvihuoneessa ja 
avomaalla.  Kaarlejoen tila, missä nautimme ensin 
luomulounaan (omakustanteinen). Kaarlejoella on 
viljelyssä 42 ha, yhteistyökuvioiden kautta viljely-
kierrossa noin 60 ha. Avomaan vihanneksia ja juu-
reksia on vuosittain viljelyssä 5-7 ha, mm. perunaa, 
porkkanaa, selleriä, maa-artisokkaa, sipuleita ja 
punajuurta. Laura Suvanto kertoo meille viljelyko-
kemuksistaan, erilaisista viljelyteknisistä ratkaisuis-
ta ja markkinoinnista. Tilalla on luomukauppa jossa 
myydään myös muiden lähituottajien tuotteita.  

Osallistumismaksu:  40 euroa + ALV 24%. Sitovat 
ilmoittautumiset ja ruoka-aineallergiat viimeistään 
21.7. etela-suomi.proagria.fi/tapahtumat tai  14.7. 
alkaen Saara Nikkarille, p. 040 709 2494.Matkan jär-
jestävät ProAgria Etelä-Suomen hankkeet Huomisen 
hämäläinen maatila ja Maatilat menestykseen.

Pellonpiennarpäivä Hämeenkyrössä ti 5.8. Pasi 
ja Pirjo Käkelän tilalla (Kintustie 515). Tilalla on 
viljelyssä syysvehnää, hernettä ja seosviljaa sekä 
apilanurmia rehuntuotantoon. Naudanlihantuotanto 
on siirtymässä luomuun. Tilalla on myös alus- ja 
kerääjäkasvien viljelyn havaintokoetomintaa. 

Ilmoittautumiset 30.7. mennessä etela-suomi.
proagria.fi/tapahtumat tai p. 020 747 2808. Lisä-
tietoja 16.7. jälkeen Kari Kulju, p. 0500 647 716. 

Tilaisuuden osallistumismaksu on 15 eur + alv 24%. 

Luomupuutarhan Pellonpiennarpäivä Turen-
gissa to 14.8. klo 9.00 alkaen (os. Kiipulantie 
507). Kiipulan monipuoliseen avomaan vihannes-
viljelyyn tutustutaan Erkki Laukkasen johdolla. 
Paikalla on myös puutarha-asiantuntija Marja 
Kallela ProAgria Etelä-Suomesta kertomassa 
havaintoja kesän tauti- ja tuholaistilanteesta. 
Tilaisuuden jälkeen halukkaat voivat jatkaa Le-
paalle puutarhanäyttelyyn (omakustanteinen), 
näytteilleasettajana on mm. Petri Leinonen Elo-
mestari Oy:stä kertomassa lajikkeista ja laitteista. 
Ilmoittautumiset 7.8 mennessä etela-suomi.proag-
ria.fi/tapahtumat tai  Saara Nikkarille p. 040 709 
2494. Tilaisuuden järjestää Huomisen hämäläinen 
maatila -hanke ja se on maksuton.



Erityisympäristötukisopimukset ovat jatkossa 
ympäristösopimuksia - luomu ei

Uusi ohjelmakausi vuodesta 2015 alkaen 
mahdollistaa taas maaseudun maiseman- ja 
luonnonhoidon rahoituksen. Ympäristökorvaus 
on nyt kiinteä. Perinnebiotooppien luonnonlai-
dunten, pellon ja metsänreunavyöhykkeiden, 
saarekkeiden sekä monivaikutteisten kosteikko-
jen hoidon korvaus on 450 €/ ha ja arvokkaiden 
inventoitujen perinnebiotooppien 600 €/ ha. 
Kartat paikan yksilöintiin ja hoitosuunnitelma 
tarvitaan jatkossakin. Kaikkien luonnonlaidun-
ten ja perinnebiotooppien alkuraivaamiseen ja 
aitaamiseen sekä monivaikutteisten kosteikko-
jen perustamiseen saa lisäksi investointitukea.  
Luonnonhoito kannattaa ja ympäristökorvauk-
set sopivat hyvin luomutiloille. 

Ensi vuonna ympäristösopimuksissa on luvassa 
ruuhkavuosi. Jos tarvitset asiantuntija-apua, 
kannattaa ottaa elokuussa yhteyttä syksyn 2014 
maastokäyntejä varten.

Lisätietoja: maisemasuunnittelija Jutta Ahro, 
p. 040 5444 899.

Tulevalla ohjelmakaudella luomusitoumus ei 
kuulu ympäristökorvausjärjestelmään. Tähän 
asiaan palataan tarkemmin syksyllä.

Ota yhteyttä ProAgria Etelä-Suomen  
luomuasiantuntijoihin!

Häme
Kaija Hinkkanen  040 709 2475 
Jari Keränen   0400 665 485 
  - Päijät-Häme
Leena Kukkula   0400 914 172 
  - kotieläimet 
Päivi Rekola   040 709 2493 
  - Lounais-Häme

Kaakkois-Suomi
Pekka Terhemaa  040 518 7130 
Jussi Nurkka   040 189 6820 
Raija Tamminen  040 722 1873 
  - kotieläimet

Pirkanmaa 
Kari Kulju   0500 647 716 
Satu-Maaria Ahopelto  0500 940 125 
  - kotieläimet
Esko Havumäki  040 742 4981 
  - Pohjois-Pirkanmaa
Sari Hiltunen   050 561 8369

Uusimaa
Esa Partanen   0400 463 172 
Vilma Kuosmanen  040 742 4729 
Mirja Viljander  0400 657 132 
(4.8. alkaen) 
  - kotieläimet
Susann Rännäri  0400 461 706 
  - avomaa
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ProAgria Etelä-Suomi ry, 
Vanajantie 10 B,  
13110 Hämeenlinna 

Aluetoimistot:      
Etelä-Karjala, Pormestarinkatu 6, 53100 Lappeen-
ranta     
Kymenlaakso, Hovioikeudenkatu 16, 45100 Kouvola 
Pirkanmaa, Näsilinnankatu 48 D, 33100 Tampere 
Uusimaa, Seutulantie 1, 04410 Järvenpä  

Puhelinvaihde: 020 747 3000

Henkilöstön sähköpostit:
etunimi.sukunimi@proagria.fi


