
  

Luomuviljan tuotannon tehostaminen tilahavaintokokeilla

Luomusäätiö satsaa luomuviljalajiketiedon lisäämiseen luomutiloilla

luomuviljan havaintokoe 

Luonnonmukaisen tuotannon lajikekokeita on tehty Ahvenanmaalla ja joitain vuosia 
ruotsinkielisellä Uudellamaalla. Lajikekokeiden tueksi luomuviljojen havaintokoetoimintaa 
maatiloilla ei juuri ole ollut. Lajike
viljelijöiden lajiketuntemusta ja uusien lajikkeiden käyttöönottoa. Samalla välittyy tietoa 
käytännön viljelytoimenpiteiden onnistumisista ja uusista ratkaisuista. 
 
Onnistunut kasvilajien ja lajikkeiden valinta on olennainen osa tuotannon on
kasvinviljely kuin kotieläintiloilla, kertoo hankkeesta vastaava Marja Suutarla, ProAgria Keskusten 
Liitosta. Kasvinviljelytiloilla lajikevalinta vaikuttaa suoraan tuotokseen sadon määränä ja laatuna. 
Omaa siementä käytettäessä useita vuosi
Uudet lajikkeet ovat yleensä satoisampia ja sadonlaadultaan parempia kuin vanhat lajikkeet
 
Luomusäätiön rahoittamaa havaintokoetoimintaa aloitetaan kolmella alueella Etelä
Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Havainto 
kauralle. Tavoitteena on, että havaintokokeita tehdään yksi per alue ja virallisia ruutukokeit
tutkimuslaitosten läheisyydessä kahdella alueella. 

Kesän aikana viljelijöille järjestetään pellon
vaihteessa. Lisäksi viljelijät voivat 
koepeltojen laidalle koetaulut ja ns. postilaatikot havaintokokeisiin tutustumista varten. 
Kasvukauden aikaisesta toiminnasta ja havainnoista kirjoitetaan
tiedotteita, jotta toimintaa voi seurata eri puolilta

Etelä-Pohjanmaalla yhteyshenkilö ProAgriassa on Erkki Vihonen, 
Varsinais-Suomessa Heikki Ajosenpää.
koetoiminnasta. Havaintokoetoiminnan 
Agrimarket. Hanke kestää 2014 vuoden ajan. 

Luomusäätiön havainto- ja ruutukoetoimintamallia käytetään hyväksi tulevan kesän aikana 
viidessä muussa maakunnassa.  

Lisätietoja antavat 

Marja Suutarla, ProAgria Keskusten Liitto, puh. 040 72105
Erkki Vihonen, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, puh. 040
Esa Partanen, ProAgria Etelä-Suomi, 
Heikki Ajosenpää, ProAgria Länsi
  

  TIEDOTE  

Luomuviljan tuotannon tehostaminen tilahavaintokokeilla 

Luomusäätiö satsaa luomuviljalajiketiedon lisäämiseen luomutiloilla

havaintokoe –mallin luomiseen luomutiloille. 

Luonnonmukaisen tuotannon lajikekokeita on tehty Ahvenanmaalla ja joitain vuosia 
ruotsinkielisellä Uudellamaalla. Lajikekokeiden tueksi luomuviljojen havaintokoetoimintaa 
maatiloilla ei juuri ole ollut. Lajike- ja havaintokoetoiminnan käynnistäminen Suomes
viljelijöiden lajiketuntemusta ja uusien lajikkeiden käyttöönottoa. Samalla välittyy tietoa 
käytännön viljelytoimenpiteiden onnistumisista ja uusista ratkaisuista.  

Onnistunut kasvilajien ja lajikkeiden valinta on olennainen osa tuotannon on
nviljely kuin kotieläintiloilla, kertoo hankkeesta vastaava Marja Suutarla, ProAgria Keskusten 

asvinviljelytiloilla lajikevalinta vaikuttaa suoraan tuotokseen sadon määränä ja laatuna. 
Omaa siementä käytettäessä useita vuosia peräjälkeen, kasvilajike pysyy periaatteessa samana. 
Uudet lajikkeet ovat yleensä satoisampia ja sadonlaadultaan parempia kuin vanhat lajikkeet

havaintokoetoimintaa aloitetaan kolmella alueella Etelä
Suomessa. Havainto –ja ruutukokeita tehdään vehnälle, ohralle ja 

kauralle. Tavoitteena on, että havaintokokeita tehdään yksi per alue ja virallisia ruutukokeit
tutkimuslaitosten läheisyydessä kahdella alueella.  

viljelijöille järjestetään pellonpiennarpäiviä esim. kesäkuussa ja heinä
vaihteessa. Lisäksi viljelijät voivat tutustua kokeisiin omalla ajallaan. Tavoitteena on järjestää 

en laidalle koetaulut ja ns. postilaatikot havaintokokeisiin tutustumista varten. 
Kasvukauden aikaisesta toiminnasta ja havainnoista kirjoitetaan myös 

toimintaa voi seurata eri puolilta Suomea ja netin välityksellä

Pohjanmaalla yhteyshenkilö ProAgriassa on Erkki Vihonen, Uudellamaalla 
Suomessa Heikki Ajosenpää. Heihin voi ottaa yhteyttä jos on kiinnostunut luomuviljan 

Havaintokoetoiminnan yhteistyötahot ovat Kaupan ma
2014 vuoden ajan.  

ja ruutukoetoimintamallia käytetään hyväksi tulevan kesän aikana 
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Luomusäätiö satsaa luomuviljalajiketiedon lisäämiseen luomutiloilla, sekä 

 

Luonnonmukaisen tuotannon lajikekokeita on tehty Ahvenanmaalla ja joitain vuosia 
ruotsinkielisellä Uudellamaalla. Lajikekokeiden tueksi luomuviljojen havaintokoetoimintaa 

ja havaintokoetoiminnan käynnistäminen Suomessa edesauttaa 
viljelijöiden lajiketuntemusta ja uusien lajikkeiden käyttöönottoa. Samalla välittyy tietoa 

Onnistunut kasvilajien ja lajikkeiden valinta on olennainen osa tuotannon onnistumista niin 
nviljely kuin kotieläintiloilla, kertoo hankkeesta vastaava Marja Suutarla, ProAgria Keskusten 

asvinviljelytiloilla lajikevalinta vaikuttaa suoraan tuotokseen sadon määränä ja laatuna. 
a peräjälkeen, kasvilajike pysyy periaatteessa samana. 

Uudet lajikkeet ovat yleensä satoisampia ja sadonlaadultaan parempia kuin vanhat lajikkeet. 

havaintokoetoimintaa aloitetaan kolmella alueella Etelä-Pohjanmaalla, 
ja ruutukokeita tehdään vehnälle, ohralle ja 

kauralle. Tavoitteena on, että havaintokokeita tehdään yksi per alue ja virallisia ruutukokeita 

piennarpäiviä esim. kesäkuussa ja heinä-elokuun 
kokeisiin omalla ajallaan. Tavoitteena on järjestää 

en laidalle koetaulut ja ns. postilaatikot havaintokokeisiin tutustumista varten. 
 blogi –kirjoituksia ja 

ja netin välityksellä. 

Uudellamaalla Esa Partanen ja 
on kiinnostunut luomuviljan 

pan maataloussäätiö ja 

ja ruutukoetoimintamallia käytetään hyväksi tulevan kesän aikana 
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