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Translate
Katso kirje selaimessa.

Hyvä uutiskirjeen saaja,
tulossa on infotilaisuus erikoiskasvien viljelystä, jossa on
luvassa paljon mielenkiintoisia puheenvuoroja. Katso myös
kooste viljanlastaustilaisuudesta.

Erikoiskasvit vaihtoehtona -tilaisuus 16.10.2018 Loimaalla
Luomumpi Varsinais-Suomi, Uutta kasvua luomusta – osaamisella
kannattavuutta Satakuntaan ja Gluteenittomasta viljelykierrosta
erikoistumisvaihtoehto tiloille -hankkeet järjestävät infotilaisuuden
erikoiskasvien viljelystä, markkinoista ja kannattavuudesta sekä luomuettä tavanomaisen tuotannon näkökulmasta Suomen maatalousmuseo
Sarkassa (Vanhankirkontie 383, 32200 Loimaa) 16.10.2018 kello 9-15.
Katso ohjelma täältä ja ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 12.10.

Viljasatamilla on iso merkitys Suomesta tapahtuvan viljan
viennin toimivuudelle

Gluteenittomasta viljelykierrosta erikoistumisvaihtoehto tiloille -hanke
järjesti tutustumiskäynnin Suomen Viljava Oy:n Rauman viljasatamaan.
Isäntänä tutustumiskäynnillä toimi varastoesimies Klaus Savolainen.
Rauma on yksi Suomen suurimmista viljasatamista ja suurin kauran
vientisatama. Viljasatamat palvelevat kotimaan asiakkaita myös viljan
tuonnin vastaanottopaikkoina. Tutustuminen kirkasti osallistujille
viljasataman merkityksen Suomesta tapahtuvan viljan viennin
toimivuudelle. Ilman tehokasta viljan varastointia ja käsittelyä suurten
viljamäärien lastaus laivaan ei onnistuisi.

Rauman viljasatamassa toteutuvat suuret luvut. Raumalla viljan
varastokapasiteettia on kaikkiaan noin 120 miljoonan kilon edestä. Viljan
käsittelymäärät ovat tätäkin suurempia, sillä viljaa varastoidaan
ainoastaan sen aikaa, että toimitusmäärä (laivallinen) saadaan kokoon.
Viljaa tuovia rekkoja puretaan kolmella linjalla. Laivojen lastaukseen on
käytettävissä kaksi lastainta.
Tilaisuuden päätteeksi kuulimme ravintola Etapissa Lantmännen Agron
viljan vientiasioista vastaavan Ilkka Pekkalan perusteellisen
puheenvuoron tämän hetken viljamarkkinoista, viljan viennistä ja LA:n
uusista viljakauppatavoista.

Puheenvuorossa Pekkala kertoi viljan hinnoista ja niihin kohdistuvista
odotuksista. Viljan hinnat ovat syksyn aikana kohonneet nopeasti. Hän
neuvoi viljelijöitä vakavasti harkitsemaan viljan myymistä kun viljan hinta
Suomessa ylittää 200 €/tn, sillä hinnat eivät kestä korkealla tasolla
määräänsä kauempaa ja ne kääntyvät jossakin vaiheessa taas laskuun.

Hanketoimijoiden laatimista oppaista Gluteenittoman kauran siemenkyselyn
yhteenveto, Katsaus gluteenittomien tuotteiden markkinatilanteeseen ja
Gluteenittoman kauran tuotannon laatukäsikirja ovat luettavissa
Satafoodin nettisivuilta.

***
Seuraa mitä hankkeessa tapahtuu!
Gluteeniton viljelykierto -hankkeessa lähetetään sähköisiä uutiskirjeitä, jotka voit tilata
kotisivuiltamme.
Joko tykkäät Gluteeniton viljelykierto -hankkeen sivuista Facebookissa?
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